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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 

НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за основите на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 го-
дина. 

П бр. 854 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌА-

ЈОТ НА ПАТИШТАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основните услови на кои 

мораат да им одговараат јавните патишта, основните пра-
вила на сообраќајот на патиштата, системот на сообраќај-
ните знаци, должностите во случај на сообраќајна незгода, 
основите за оспособување на кандидатите за возачи и по-
лагање испит за возачи, влечењето на возилата, основните 
услови за стекнување право на управување со моторни во-
зила, уредите и опремата што мораат да ги имаат вози-
лата, димензиите, вкупната маса и осното оптоварување 
на возилата и основните услови на кои мораат да им одго-
вараат возилата во сообраќајот, што се единствени за це-
лата територија на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 2 
Општествено-политичките заедници и нивните орга-

ни и организации, месните заедници, организациите на 
здружен труд и други самоуправни организации и заедни-
ци и нивните здруженија, општествено-политичките орга-
низации и други општествени организации, здруженијата 
на граѓани и граѓаните се должни, врз основите на оп-
штествената самозаштита, со организирање и спроведува-
ње на сообраќајно-образовна и превентивна работа, со 
развивање на сообраќајната свест, културата и солидар-
носта во меѓусебните односи на учесниците во сообраќа-

јот, со јакнење на нивната дисциплина и одговорност и со 
преземање на потребните мерки, да создаваат услови за 
безбедно и уредно одвивање на сообраќајот и за спречува-
ње на сообраќајните незгоди и другите опасности. 

Општествено-политичките заедници, преку совети, 
комисии или други општествени тела за безбедност на со-
обраќајот, се должни посебно внимание да му посветат на 
развивањето на превентивата, остварувањето на коорди-
нација и поттикнувањето на соработката врз унапредува-
њето на безбедноста на сообраќајот и проучувањето на од-
делни прашања од таа област. 

Член 3 
Учесниците во сообраќајот се должни да развиваат 

хумани односи меѓу луѓето заради заштита на здравјето и 
животот на други лица, а особено на децата, инвалидите, 
старите и немоќните лица и да се грижат за заштитата на 
животната средина. 

Учесниците во сообраќајот не смеат да го оштетува-
ат патот или објектите на патот и да го попречуваат сооб-
раќајот. 

Член 4 
Проектните задачи за изградба или реконструкција 

на патиштата мораат согласно со прописот, да содржат 
барања со кои се гарантира безбедно одвивање на сообра-
ќајот. 

Организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации односно заедници и органите што проекти-
раат јавни патишта се должни да ги проектираат така што 
јавните патишта да бидат оспособени за безбеден и непре-
чен сообраќај. 

Организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации односно заедница што изградуваат или ре-
конструираат јавни патишта се должни да ги изградат или 
реконструираат така што да може сообраќајот на нив да 
се одвива на безбеден и непречен начин. 

Организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации односно заедници што одржуваат јавни па-
тишта мораат да ги одржуваат така што на нив во секое 
време да може да се одвива безбеден и непречен сообраќај. 
При одржувањето на јавните патишта посебно внимание 
мора да му се посвети на отстранувањето на недостатоци-
те на тие патишта поради кои на определени места доаѓа 
до сообраќајни незгоди. 

Самоуправните интересни заедници, организациите 
и органите што управуваат со јавните патишта се должни 
да обезбедат средства и со организациите на здружен труд 
да ги планираат работите врз одржување на патиштата, 
така што да се обезбедат услови за траен, безбеден и не-
пречен сообраќај на јавните патишта. 

Член 5 
Организациите на здружен труд и други самоуправни 

организации односно заедници и органите што школуваат 
или обучуваат кандидати за возачи на моторни возила се 
должни обуката да ја изведуваат на начин кој ќе обезбеди 
кандидатите да ги научат и да ги усвојат правилата на со-
обраќајот и етиката во сообраќајот, да овладеат со техни-
ката на управувањето со возилото и да ги стекнат другите 
знаења и вештини потребни за безбедно учествување во 
сообраќајот. 

Образовните и другите организации и заедници треба 
да придонесат кон воспитувањето на населението, а особе-



Страна 1338 - Број 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 12 август 1988 

но на децата и младината во училиштата заради подигање 
на општата сообраќајна култура. 

Организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации односно заедници и органите што се 
занимаваат со јавно информирање, кога во извршувањето 
на своите редовни дејности се занимаваат со прашања од 
областа на безбедноста на сообраќајот, ќе настојуваат да 
придонесуваат кон воспитувањето на населението заради 
подигање на општата сообраќајна култура. 

Член 6 
Организациите на здружен труд и други самоуправни 

организации односно заедници, како и поединците кои са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средствата во 
сопственост н а г а ѓ а н и , кога произведуваат, одржуваат, 
поправаат или преправаат возила или пуштаат во промет 
возила, уреди, резервни делови и опрема за возила, се 
должни возилата, уредите, деловите и опремата да ги про-
изведуваат, да ги пуштаат во промет, да ги одржуваат од-
носно поправаат според пропишаните услови неопходни 
за безбедно учествување на возилата во сообраќајот на па-
тиштата. 

Член 7 
Организациите на здружен труд и другите самоуп-

равни организации односно заедници и органи се должни 
да се грижат за тоа возачите на нивните возилд да ги ис-
полнуваат пропишаните здравствени и други услови неоп-
ходни за безбедно управување со возилата. 

Организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации односно заедници, органите и поедин-
ците кои користат возила во сообраќајот на патиштата се 
должни да ги преземаат потребните мерки нивните возила 
да бидат исправни и да ги имаат пропишаните уреди и оп-
рема. 

Член 8 
Самоуправните интересни заедници, организациите 

на здружен труд и други организации и органи што се 
грижат за јавните патишта и ги одржуваат се должни да 
организираат и трајно да вршат контрола над состојбата 
и одржувањето на јавните патишта и објектите на нив, над 
поставувањето на сообраќајни знаци и над обезбедување-
то услови за безбеден и непречен сообраќај на јавните па-
тишта. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој член се 
должни да се грижат за поставувањето и одржувањето на 
сообраќајните знаци и на посебните уреди за соодветно ос-
ветлување и означување на обележаните пешачки преми-
ни. 

Организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации и органите што вршат јавен превоз и превоз 
за сопствените потреби, организациите на здружен труд и 
други самоуправни организации и органи што школуваат 
или обучуваат кандидати за возачи на возила на моторен 
погон и организациите кај кои се полагаат возачки испити 
се должни да организираат и трајно да вршат контрола 
над исполнувањето на пропишаните услови за работа на 
возачите или на возачите инструктори, на условите за обу-
чување на кандидати за возачи на возила на моторен по-
гон и на возачи што полагаат возачки испит, над технич-
ката исправност на возилата и над исполнувањето на ус-
ловите предвидени со други прописи од кои зависи безбед-
н о с т на сообраќајот на патиштата. 

Член 9 
Сообраќајот најавен пат може да се ограничи или за-

брани само кога е тоа неопходно заради спречување или 
отстранување на опасности за учесниците во сообраќајот, 
спречување на оштетување на јавен пат или изведување 
работи на јавен пат. 

Член 10 
Одделните изрази употребени во овој закон ги имаат 

следните значења: 
1) пат е секој јавен пат и некатегоризиран пат на кој 

се врши сообраќај; 

2) јавен пат е површина од општо значење за сообра-
ќајот, што секој може слободно да ја користи под услови-
те определени со закон и шт;о надлежниот орган ја прогла-
сил за јавен пат, како и улиците во населба; 

3) автопат е јавен пат посебно изграден и наменет 
исклучително за сообраќај на моторни возила, кој како ав-
топат е означен со пропишаниот сообраќаен знак, кој има 
две физички одвоени коловозни ленти (зелен појас, за-
штитна ограда и ел.) за сообраќајот од спротивните насо-
ки, без вкрстување со напречни патишта и со железнички 
или трамвајски пруги во исто ниво и во чиј сообраќај 
може да се вклучува односно да се исклучува само по оп-
ределени и посебно изградени приклучни јавни патишта 
на соодветната коловозна лента на автопатот; 

4) пат резервиран за сообраќај на моторни возила е 
јавен пат по кој можат да сообраќаат само моторни вози-
ла и кој како таков е означен со пропишаниот сообраќаен 
знак; 

5) меѓународен пат е јавен пат кој со меѓународен 
акт, што го ратификувала Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, е распореден во мрежата на меѓу-
народни патишта; 

6) магистрален пат е меѓународен пат и јавен пат кој 
I и поврзува главните градови или поважните стопански 
подрачја на републиките или на автономните покраини; 

7) регионален пат е јавен пат кој поврзува стопански 
подрачја на една република или автономна покраина или 
кој е од посебно значење за републиката или за автоном-
ната покраина; 

8) локален пат е јавен пат кој поврзува населби на 
територијата на општината или кој е од значење за сооб-
раќајот на територијата на општината; 

9) некатегоризиран пат е површина што се користи 
за сообраќај по која и да било основа и што е достапна за 
поголем број разни корисници (селски, полски и шумски 
патишта, патишта на насипите за одбрана од поплави, 
просторите околу бензинските пумпи, паркиралишта и 
ел.); 

10) земјен пат е пат без изграден коловоз и коловозна 
постилка, па и кога на приклучокот кон јавен пат има из-
граден коловоз; 

И) коловоз е дел од површината на патот наменет 
првенствено за сообраќај на возила; 

12) тротоар е посебно уредена сообраќајна површина 
наменета за движење на пешаци, која не е во исто ниво со 
коловозот на патот или од коловозот е одвоена на друг 
начин; 

13) обележан пешачки премин е дел од површината 
на коловозот наменет за преминување на пешаци преку 
коловозот, обележан со ознаки на коловозот или' со соод-
ветен сообраќаен знак; 

14) велосипедска патека е изградена сообраќајна по-
вршина наменета за сообраќај на велосипеди и на велоси-
педи со мотор, која се протега по должината на коловозот 
и која од него е одвоена и обележана со пропишаниот со-
обраќаен знак; 

15) велосипедска лента е дел од коловозот наменет за 
сообраќај на велосипеди и на велосипеди со мотор која се 
протега по должината на коловозот и која е обележана со 
надолжна линија на коловозот; 

16) коловозна лента е надолжен дел од коловозот на-
менет за сообраќај на возила во една насока, со една сооб-
раќајна лента или со повеќе сообраќајни ленти; 

17) сообраќајна лента е обележан или необележан 
надолжен дел од коловозот чија ширина е доволна за не-
пречен сообраќај на еден ред возила; 

18) сообраќајна лента за бавни возила е надолжен дел 
од коловозот наменет за потешки возила и други возила 
кои со бавното возење (на пр. на угорниште) ја намалува-
ат проточноста на сообраќајот; 

19) сообраќајна лента за принудно запирање на вози-
ла е обележан надолжен дел од коловозот на автопатиш-
тата и на определени места на патиштата од повисок ред, 
во тунели и галерии; 

20) сообраќајна лента за забрзување е дел од колово-
зот наменет за вклучување на возила во сообраќајот од 
спореден пат односно од други приодни патишта од објек-
ти покрај патот (бензински пумпи, паркиралишта, мотели 
и ел.); 
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21) сообраќајна лента за забавање е дел од коловозот, 
наменет за исклучувале на возила од сообраќајот на па-
тот; 

22) населба е простор на кој редови или групи згради 
се наоѓаат од едната или од обете страни на патот, давајќи 
му изглед на улица и чии граници се означени со сообра-
ќајни знаци за обележување на населени места; 

23) пешачки остров е воздигната или на друг начин 
обележана површина која се наоѓа на коловозот и која е 
определена за привремено задржување на пешаците што 
преминуваат преку коловозот или што влегуваат во вози-
ло и излегуваат од возило на јавниот сообраќај; 

24) раскрсница е површина на која се вкрстуваат или 
соединуваат два или повеќе патишта, како и поширока со-
обраќајна површина (плоштади и ел.) што настанува со 
вкрстување односно со соединување на патишта; 

25) возило е секое превозно средство наменето за 
движење по патот, освен подвижните столови без мотор за 
немоќни лица и детските превозни средства; 

26) возило на моторен погон е секое возило што се 
движи со силата на сопствен мотор, освен возилата што се 
движат по шини; 

27) моторно возило е такво возило на моторен погон 
што првенствено е наменето за превоз на лица и предмети 
на патишта или кое служи за влечење на приклучни вози-
ла наменети за превоз на лица и предмети, освен возилата 
за превоз на лица и предмети што се движат по шини, ве-
лосипедите со мотор, тракторите и другите возила на мо-
торен погон што не се првенствено наменети за превоз на 
лица и предмети; 

28) велосипед е возило што има најмалку две тркала 
и што се движи исклучително со силата на возачот; 

29) волосипед со мотор е возило на моторен погон со 
две или три тркала, чија работна зафатнина на моторот не 
е поголема од 50 ст 3 и кое на рамен пат не може да развие 
брзина поголема од 50 кш на час; 

30) мотоцикл е моторно возило со две тркала, со боч-
на приколка или без неа, како и моторно возило на три 
тркала - ако неговата маса не е поголема од 400 

31) патнички автомобил е моторно возило наменето 
за превоз на лица кое, освен седиштето за возачот, има 
најмногу осум седишта; 

32) автобус е моторно возило наменето за превоз на 
лица кое, освен седиштето за возачот, има повеќе од осум 
седишта; 

33) тролејбус е моторно возило наменето за превоз на 
лица кое, освен седиштето за возачот, има повеќе од осум 
седишта и кое, заради напојување на моторот со електрич-
на енергија, е врзано за електричен спроводник; 

34) товарно возило е секое моторно возило што е на-
менето за превоз на предмети; 

35) комбинирано возило е моторно возило наменето 
за истовремен превоз на лица и предмети; 

36) трактор е возило на моторен погон конструирано 
да влече, потиснува или да носи изменливи орудија, од-
носно да служи за погон на такви орудија или за влечење 
на приклучни возила; 

37) приклучно возило е возило наменето да биде вле-
чено од возило на моторен погон, било да е конструирано 
како приколка било како полуприколка; 

38) полуприколка е приклучно возило без предна ос-
ка, конструирано така што со својот преден дел да се пот-
пира врз влечното возило; 

39) лесна приколка е приклучно возило чија најголе-, 
ма дозволена маса не е поголема од 750 к§; 

40) група возила прават возилото на моторен погон и 
приклучните возила кои во сообраќајот на патиштата 
учествуваат како целина; 

41) запрежно возило е возило што го влече впрегнато 
животно; 

42) носивост е дозволената маса до која возилото 
смее да се оптовари според декларацијата на производите-
лот на возилото; 

43) маса на возилото е масата на празното возило со 
полн резервоар со гориво и со приборот и опремата пред-
видена за возилото; 

44) вкупна маса е масата на возилото заедно со маса-
та на товарот што се превезува на возилото, вклучувајќи 
ја и масата на лицата што се наоѓаат на возилото, како и 

масата на приклучното возило со товарот - ако е тоа при-
. додадено кон возилото; 

45) најголема дозволена маса е масата на возилото 
заедно со неговата носивост; 

46) осно оптоварување е дел од вкупната маса со која 
оската на возилото го оптоварува коловозот на патот во 
состојба на мирување на возилото; 

47) учесник во сообраќајот е лице кое во сообраќајот 
на патот управува со возило или се наоѓа во возило или на 
возило, кое тера, води или јава животно што се движи по 
патот, како и пешак или лице кое своите работни задачи и 
работи ги врши на патот. Под изразот учесник во сообра-
ќајот, во смисла на овој закон, се подразбира и лицето кое 
на патот се лизга со лизгалќи, скии, санки или се вози на 
ролшуи; 

48) возач е лице 'кое на патот управува со возило; 
49) пешак е лице кое учествува во сообраќајот а не уп-

равува со возило ниту се превезува во возило или на вози-
ло, лице кое со сопствена сила турка или влече рачна ко-
личка, запрежно возило или возило на моторен погон, дет-
ско превозно средство, велосипед, велосипед со мотор или 
подвижна количка за немоќни лица, лице во подвижен 
стол за немоќни лица што го движи со сопствена сила или 
со сила на мотор ако притоа се движи со брзина на човеч-
ки од, како и лице што се лизга со лизгалки, скии, санка 
или се вози на ролшуи; 

50) запирање на возило е секој прекин на движењето 
на возилото на патот во траење до 15 минути, освен пре-
кинот што се врши за да се постапи според знакот или 
правилото со кое се регулира сообраќајот; 

51) паркирање на возило е прекин на движењето на 
возилото во траење подолго од 15 минути, освен прекинот 
што се врши за да се постапи според знакот или правило-
то со кое се регулира сообраќајот; 

52) разминување е минување со возило покрај друго 
возило кое се движи по истиот коловоз од спротивната на-
сока; 

53) престигнување е минување со возило покрај друго 
возило што се движи во иста насока; 

54) обиколување е минување со возило покрај запре-
но или паркирано возило или друг објект што се наоѓа на 
сообраќајната лента по која се движи возилото; 

55) пропуштање на возило е дејствие што во опреде-
лени случаи возачот е должен да го изврши со запирање 
на возилото, со намалување на брзината на движењето 
или со прекинување на дејствието што го изведува со 
возилото, и тоа на начин кој не го присилува возачот на 
другото возило нагло да го менува правецот или брзината 
на движењето; 

56) колона е редица возила што се запрени на патот 
или што се движат по иста сообраќајна лента во иста на-
сока, при што брзината на движењето на возилата и по-
стапувањето на возачите меѓусебно се условени и помеѓу 
кои не може без попречување да влезе друго возило; 

57) намалена видливост постои ако поради неповол-
ни атмосферски или други прилики (магла, снег, дожд, 
прав, чад и ел.) возачот не може јасно да ги уочи другите 
учесници во сообраќајот на оддалеченост од најмалку 200 
т на пат надвор од населба односно од најмалку 100 т во 
населба; 

58) сообраќајна незгода е незгода на патот во која 
учествувало најмалку едно возило во движење и во која 
едно или повеќе лица загинале или се повредени или е 
предизвикана материјална штета. 

II. ПАТИШТА 

Член 11 
Патиштата, како основа на која се одвива сообраќа-

јот, мораат да се проектираат, изградуваат, спремаат и 
одржуваат така што да и одговараат на својата намена и 
на барањата на безбедноста на сообраќајот. 

Член 12 
Јавните патишта, нивните одделни делови и објекти-

те на нив можат да се пуштат во сообраќај дури откако ќе 
се утврди дека од гледиште на безбедноста на сообраќајот 
ги исполнуваат пропишаните технички нормативи. 
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Член 13 
Мрежата на јавните патишта, зависно од нивното оп-

штествено и стопанско значење, ја сочинуваат магистрал-
ните, регионалните и локалните патишта, како и улиците 
во населбите. 

За јавните патишта и објектите на нив се води евиден-
ција. 

Член 14 
Јавниот пат го сочинуваат долниот и горниот строеж 

на патот (труп на патот), патните градежни објекти, сооб-
раќајните знаци, опремата на патот и објектите за потре-
бите на патот, а јавните патишта надвор од населбите - и 
земјишниот појас од обете страни на патот со широчина 
од најмалку 1 ш, сметајќи од линијата што ја прават крај-
ните точки на напречните профили на патот и воздушниот 
простор на коловозот во височина од 7 ш сметајќи од нај-
високата точка на коловозот. 

Член 15 
Јавните патишта мораат да имаат најмалку две сооб-

раќајни и две рабни ленти или рабници во рамнината на 
коловозот, а улиците - тротоари и наместо рабни ленти -
рабници. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ло-
калниот пат може да има само една сообраќајна лента, со 
тоа што, зависно од прегледноста на патот, на растојание 
од најмногу 500 ш, да има соодветно проширување, а ули-
цата само една сообраќајна лента без проширување. 

Член 16 
Јавните патишта мораат да бидат оспособени да под-

несат осно оптоварување од најмалку десет тони по оска. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ло-

калните патишта и улиците определени со одлуки на над-
лежните органи во републиките односно во автономните 
покраини мораат да бидат оспособени да поднесат осно 
оптоварување од најмалку шест тони. 

Член 17 
Над коловозот на јавниот пат мора да постои слобо-

ден простор во височина од најмалку 4,5 т од највисоката 
точка на коловозот. 

Член 18 
Магистралните патишта мораат да ги исполнуваат 

следните услови: 
1) сообраќајните ленти да бидат широки најмалку по 

3,5 ш, со тоа што, зависно од конфигурацијата на теренот, 
густината и структурата на сообраќајот, широчината на 
сообраќајната лента може да се намали до 3 ш; 

2) другите елементи на патот (полупречникот на кри-
вината, надолжниот наклон и др.) да овозможуваат безбе-
ден сообраќај за поголеми брзини, а најмалку за брзина од 
60 кш на час, а по исклучок и 40 кш на час на планинските 
преслапи и на други неповолни планински терени; 

3) раскрсниците да бидат изведени така што возилата 
да можат безбедно да се вклучуваат на патот и да се исклу-
чуваат од патот. 

Магистралните патишта и критериумите "за утврду-
вање на магистралните патишта, како и нивните ознаки, 
ги утврдува Сојузниот извршен со^ет. 

Член 19 
Автопатиштата се наменети исклучително за сообра-

ќај на моторни возила и мораат да ги исполнуваат следни-
те услови: 

1) да имаат две физички одвоени коловозни ленти, со 
најмалку две сообраќајни ленти за секоја коловозна лента, 
со тоа што секоја сообраќајна лента мора да биде широка 
најмалку 3,75 т а, зависно од конфигурацијата на теренот, 
широчината на сообраќајната лента да може да се намали 
до 3,25 гп; 

2) вкрстувањето на автопатот со кој и да било пат 
или со железничка или трамвајска пруга да биде надвор од 
нивото; 

3) секоја коловозна лента да има посебна лента со 
широчина од 2,5 ш за присилно запирање на возила по 
должината на целата лента или по должината на одделни 
нејзини делови на погодни растојанија, зависно од терен-
ските услови, а во тунелите и галериите, наместо посебна 
лента, може на погодни места да има уредени простори за 
присилно запирање на возила; 

4) приклучувањето на јавен пат кон автопатот да би-
де изведено со приодни објекти кои обезбедуваат да не се 
попречува сообраќајот со вклучувањето на возила на авто-
патот односно со нивното исклучување од автопатот; 

5) другите елементи на патот (полупречникот на кри-
вината, надолжниот наклон и др.) зависно од конфигура-
цијата на теренот, да овозможуваат поголеми брзини, а 
најмалку брзина од 80 к т на час. 

Патиштата резервирани за сообраќај на моторни во-
зила мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) секоја сообраќајна лента да биде широка најмалку 
3,50 т а, зависно од конфигурацијата на теренот, широчи-
ната на сообраќајната лента да може да се намали до 3,00 
т ; 

2) другите елементи на патот (полупречникот на кри-
вината, надолжниот наклон и ел.) да овозможуваат безбе-
ден сообраќај односно најмала брзина од 70 к т на час, а 
само по исклучок - 60 к т на час, зависно од конфигураци-
јата на теренот. 

Член 20 
На мостовите, во тунелите, галериите и другите об-

јекти најавен пат, широчината на коловозот не смее да би-
де помала од широчината на коловозот на јавниот пат. 

Автобуските стојалишта за влегување и излегување 
на патниците на јавен пат надвор од населба, како и на 
дел од магистралниот пат во населба, мораат да бидат 
надвор од коловозот. 

Член 21 
Заради осигурување на безбеден и непречен сообраќај 

на јавните патишта, забрането е да се подигаат објекти, 
уреди или постројки, да се садат садници или да се поста-
вуваат предмети со кои се намалува прегледноста на па-
тот и на железничката пруга со која се вкрстува патот во 
исто ниво, како и прегледноста на раскрсницата, или да се 
вршат какви и да било дејствија кои би можеле да го за-
грозуваат или попречуваат сообраќајот на јавниот пат 
или да го оштетуваат јавниот пат и објектите на него. 

На јавниот пат и на неговиот заштитен појас не е до-
зволено да се подигаат споменици и да се поставуваат 
крајпатни и други спомен-знаци, да се продаваат произво-
ди и ел. 

На заштитниот појас на јавниот пат надвор од насел-
бата можат да се поставуваат натписи за културноистори-
ски споменици и спомен-обележја и реклами, и тоа: покрај 
автопат и пат резервиран за сообракај на моторни возила 
- на оддалеченост од најмалку 7 ш, на магистрален или 
регионален пат - 5 т и на локален пат - 3 т сметајќи од 
крајната точка на напречниот профил на патот. 

Член 22 
Организацијата на здружен труд и другите субјекти 

што изведуваат работи на јавен пат се должни пред поче-
токот на работите да обезбедат место на кое ќе се изведу-
ваат работите и за време на траењето на работите да орга-
низираат безбеден сообраќај на местото на изведувањето 
на работите. 

Организацијата на здружен труд и другите субјекти 
од став 1 на ОВОЈ член се должни по завршувањето на ра*-
ботите да ги отстранат од јавниот пат остатоците од мате-
ријалот, средствата за работа, сообраќајните знаци, бра-
ниците и други предмети што ги поставиле при изведува-
њето на работите. 

Член 23 
Во случај на прекинување или загрозување на сообра-

ќајот на јавен пат поради соспи, одронувања, или лизгања 
на теренот, голомразица или други причини, како и во 
случај на оштетувања на коловозот, кои во поголема мера 
ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот, мораат веднаш 
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да се преземат мерки за отстранување на пречките и вос-
поставување на безбеден сообраќај. 

Член 24 
Самоуправните интересни заедници за патишта, за-

едниците за патишта односно организациите на здружен 
труд и други организации што се грижат за патиштата и 
што ги одржуваат се должни навремено и точно да ја из-
вестуваат јавноста за ограничувањето и забраната на со-
обраќајот на јавните патишта и за вонредните услови и 
посебните мерки за сообраќајот на нив, како и за проод-
носта на јавните патишта во зимскиот период и во случај 
на елементарни непогоди или вонредни настани поради 
кои настанал прекин на сообраќајот односно поради што 
значително се отежнати условите на сообраќајот. 

Самоуправните интересни заедници за патишта, за-
едниците за патишта односно организациите на здружен 
труд и други организации што се грижат за патиштата и 
што ги одржуваат се должни, истовремено со известување-
то на јавноста, да доставуваат до Автомото сојузот на Ју-
гославија податоци за проодноста на јавните патишта, 
што му се потребни во вршењето на јавните овластувања 
утврдени со сојузен закон. 

Член 25 
Ако сообраќајот на моторни возила на јавен пат над-

вор од населба е мошне густ, вкрстувањето на тој пат со 
друг пат мора да биде надвор од нивото. 

Вкрстувањето на јавен пат со железничка пруга мора 
да биде надвор од нивото во случај на мошне густ сообра-
ќај на моторни возила и зачестен железнички сообраќај, 
како и кога тоа го бараат теренските или техничките усло-
ви или причините за безбедност на сообраќајот. 

Член 26 
Јавните патишта надвор од населби мораат да имаат 

посебни површини за задржување на возилата надвор од 
коловозот на погодни растојанија, а во случај на мошне 
густ сообраќај на деловите со поголем надолжен наклон -
и посебна сообраќајна лента за движење на бавните вози-
ла. 

Самоуправните интересни заедници за патишта, за-
едниците за патишта односно организациите на здружен 
труд и други организации што се грижат за јавните па-
тишта и што ги одрекуваат се должни да организираат и 
трајно да вршат броење на возилата на магистралните па-
тишта. 

Броење на возилата и водење податоци за броењето 
на возилата се врши според единствена методологија. 

III. ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ 

1. Општи одредби 

Член 27 
Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат 

во согласност со прописите за правилата на сообраќајот, 
со сообраќајните знаци поставени на патот и со знаците и 
наредбите што ги даваат овластените лица. 

Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат 
во согласност со сообраќајните знаци поставени на патот 
и кога со тоа отстапуваат од прописите за правилата на 
сообраќајот. Учесниците во сообраќајот се должни да по-
стапуваат според светлосниот сообраќаен знак и кога тој 
знак се разликува од правилото за првенство на минување 
изразено на истото место со друг сообраќаен знак. 

Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат 
и според барањата изразени со помош на знаци или спо-
ред наредбите што ги даваат овластените лица и кога со 
тоа отстапуваат од пропишаните правила на сообраќајот 
или од значењето на сообраќајните знаци поставени на па-
тот. 

Член 28 
Оштетени возила, предмети и материи што можат да 

ја попречуваат или загрозуваат безбедноста на сообраќа-
јот, не смеат да се оставаат на патот или да се фрлаат на 
патот. 

Возачот е должен да ги отстрани од коловозот пред-
метите што од неговото возило ќе паднат на патот и пред-
метите што при запирањето на возилото ги ставил на па-
тот. 

Ако е во можност и ако со тоа не ја попречува безбед-
носта на сообраќајот, возачот е должен да ги отстрани од 
коловозот предметите на кои ќе наиде во текот на возење-
то, а ако не е во можност, должен е за тоа да го извести 
надлежниот орган односно организацијата што се грижи 
за одржувањето на патот. 

Член 29 
Возачот е должен да го држи возилото на таква одда-

леченост од другите возила во сообраќајот што, со оглед 
на брзината на движењето на возилото и другите околнос-
ти на сообраќајот, да не предизвикува опасност и да не ги 
попречува другите возачи. 

Член 30 
Возачот е должен да обрне внимание на пешаците 

што се наоѓаат на коловозот или што стапуваат на коло-
возот. 

^Сога приоѓа кон обележан пешачки премин возачот 
мора да управува со возилото со особена претпазливост и 
да вози со таква брзина што, во случај на потреба, да може 
да го запре возилото пред пешачкиот премин. 

На делот од п^тот по кој се движат деца или се поста-
вени сообраќајни Љаци за учество на деца во сообраќајот, 
возачот е должен да вози со особена претпазливост и со 
таква брзина што да може да го запре возилото во случај 
на потреба. 

Член 31 
Слепите лица, кога самостојно учест^ваат во сооб-

раќај, треба да носат бел стап како знак за распознавање. 
Возилото што е направено со него да управува лице 

чии екстремитети суштествени за управување со возилото 
се оштетени, на барање од тоа лице, може да биде обе-
лежано со посебен знак. 

Член 32 
Возачот на возило што се движи покрај возило за ја-

вен превоз на патници или докрај автобус со кој се врши 
превоз за сопствени потреби, запрен на стојалиште, мора 
да се движи со намалена брзина така што да не ги загрозу-
ва лицата што влегуваат во тоа возило односно што изле-
гуваат од него. 

Лицата од став 1 на овој член кога заради влегување 
или по излегувањето од возилото треба да поминат преку 
коловозот се должни тоа да го прават на начинот пропи-
шан во чл. 107 и 109 од овој закон. 

Возачот мора да го запре своето возило зад возилото 
од став 1 на овој член кога лицата, влегувајќи во тоа вози-
ло односно излегувајќи од тоа возило, мораат да поминат 
преку сообраќајната лента и велосипедската патека или 
лентата по која се движи возилото. 

Возачот на возилото што се движи зад возило со кое 
се превезуваат деца, како и возачот на возилото што на 
тоа возило му доаѓа во пресрет на пат со две сообраќајни 
ленти, должен е да се запре кога возилото со кое се преве-
зуваат деца е запрено на коловозот, додека децата влегу-
ваат или излегуваат од возилото. 

Ако со возило се врши организиран превоз на деца, 
возилото мора да биде обележано со посебен знак. 

Член 33 
За време на возење во населба возачот е должен на 

возилото за јавен градски превоз на патници или на посеб-
но обележаното возило со кое се врши организиран превоз 
на деца да им овозможи вклучување во сообраќајот кога 
тие возила излегуваат од стојалиште што се наоѓа надвор 
од коловозот односно од проширувањето на сообраќајна-
та лента која служи за стојалиште. 

Возачот на возило за јавен градски превоз на патници 
или на посебно обележано возило со кое се врши органи-
зиран превоз на деца должен е со помош на покажувачог 
на правецот да ја најави својата намера да се вклучи во со-
обраќајот и тоа вклучување да го изврши на начин со кој 
не се загрозуваат другите учесници во сообраќајот. 
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Член 34 
Лицето што се превезува со возило не смее на кој и да 

било начин да го попречува возачот во управувањето со 
возилото, ниту да влијае врз возачот да управува со вози-
лото на начин со кој се намалува безбедноста на сообраќа-
јот. 

Член 35 
Возачот на моторно возило во кое се вградени сигур-

носни појаси и лицето што се превезува со тоа возило се 
должни да бидат врзани со тие појаси за време додека 
возилото се движи во сообраќајот на јавен пат. 

Член 36 
Во патнички автомобил на предното седиште до во-

зачот не смее да се превезува дете помладо од 12 години, 
како ни лице што очигледно е под влијание на алкохол. 

Член 37 
Возилата не смеат на предната страна да имаат свет-

лосни, светлосно-сигнални или рефлектирачки уреди или 
материи што даваат светло со црвена боја, а на задната 
страна - уреди или материи што даваат светло со бела бо-
ја-

Одредбата на став 1 од ОВОЈ член во поглед на светло-
то со бела боја не се однесува на светлото за осветлување 
на патот при возење наназад, на подвижното светло за ис-
тражување (рефлектор), на светлото за осветлување на ре-
гистарската таблица и на регистарската таблица премач-
кана со бела рефлектирачка боја. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува ниту 
на црвеното трепкаво светло на посебни моторни возила 
Џ1ТО следат возила под придружба. 

2. Дејствија со возилото во сообраќајот 

Член 38 
Возачот што има намера да изврши на патот некое 

дејствие со возилото (поместување на возилото надесно 
или налево, менување на сообраќајната лента, престигну-
вање, обиколување, запирање, свртување надесно или на-
лево, полукружно свртување, возење наназад и ел.) смее да 
го започне таквото дејствие само ако претходно се уверил 
дека тоа може да гр направи без опасност по другите учес-
ници во сообраќајот или по имотот, водејќи притоа смет-
ка за положбата на возилото и за правецот и брзината на 
движењето. 

Возачот е должен да постапи според одредбата на 
став 1 од овој член и кога се вклучува во сообраќајот (из-
легување на возилото од гаража или од двор или од други 
слични површини). 

Член 39 
Пред вршењето на дејствијата со возило од член 38 

на овој закон, возачот е должен јасно и навремено да ги из-
вести другите учесници во сообраќајот за својата намера, 
давајќи им знак со помош на покажувачите на правецот 
или - ако тие не постојат - со соодветен знак со раката. 

г Ако знакот од став 1 на овој член возачот го дава со 
помош на покажувачот на правецот, тој мора да го дава за 
сето време на вршењето на дејствието со возилото, а по 
извршеното дејствие - мора да престане да го дава. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, 
возачот не е должен по извршеното престигнување на дру-
го возило да даде знак дека има намера да се врати на со-
обраќајната лента по која се движел пред престигнување-
то. 

3. Движење на возилото по патот 

Член 40 
Возачот мора за движење на своето возило да го ко-

ристи исклучително патот односно коловозот или сообра-
ќајната лента односно патека наменета за сообраќај на 
оној вид возила на кој му припаѓа неговото возило, освен 
во случај на опасност. 

Член 41 
Возилото се движи по десната страна на коловозот во 

насоката на движењето. 
Возачот е должен да ѓо држи возилото во движење 

што поблиску до десниот раб на коловозот и на толкава 
оддалеченост од него што, со оглед на брзината на 
движењето на возилото, условите на сообраќајот и состој-
бата и својствата на патот, да не ги загрозува другите 
учесници во сообраќајот и да не се излага себеси на опас-
ност. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, на 
патот во населба со коловоз на кој за сообраќај на возила 
во иста насока постојат најмалку две обележани сообра-
ќајни ленти, за движење на своето возило возачот може да 
ја користи и сообраќајната лента што не се наоѓа покрај 
десниот раб на коловозот, ако со тоа не ги попречува дру-
гите возила што се движат зад неговото возило. 

Одредбата на став 3 од овој член не се однесува на 
возачот на товарно возило чија најголема дозволена маса 
е поголема од 3.500 к§, на возачот на возило кое на рамен 
пат не може да развие брзина на движење поголема од 40 
кш на час и на возачот на возило кое не се смета за мотор-
но возило, освен на дел од патот пред раскрсница или на 
друго место на кое возилото свртува налево. 

Член 42 
На пат со коловоз за сообраќај на возила во обете на-

соки на кој постојат најмалку четири сообраќајни ленти, 
возачот не смее со возилото да преминува на коловозната 
лента наменета за сообраќај на возилата од спротивната 
насока. 

На пат со коловоз за сообраќај на возила во обете на-
соки на кој постојат три сообраќајни ленти, возачот не 
смее да се движи со возилото по сообраќајната лента што 
се наоѓа до левиот раб на патот во правецот на движењето 
на возилото. 

На пат на кој коловозните ленти се физички одвоени 
една од друга, возачот не смее со возилото да се движи по 
коловозната лента наменета за сообраќај на возилата од 
спротивната насока. 

На пат со коловоз за сообраќај на возила во една на-
сока, возачот не смее со возилото да се движи во забране-
тата насока. 

Член 43 
Возачот што е со намера да се движи со возилото на-

назад, може да го изврши тоа дејствие само на краток дел 
од патот и ако со тоа не ги загрозува или не ги попречува 
другите учесници во сообраќајот. 

Кога возачот се движи со возилото наназад должен е 
да се движи по онаа страна од коловозот по која се движел 
дотогаш со возењето нанапред. 

Член 44 
Возачот не смее да го менува начинот на управување 

со возилото со нагло намалување на брзината на движење-
то на возилото, освен во случај на непосредна опасност. 

Возачот што е со намера позначително да ја намали 
брзината на движењето на возилото е должен тоа да го 
стори, освен во случај на непосредна опасност, на начин 
со кој нема да ги загрози или во поголема мера да ги по-
пречува другите возачи што се движат зад него, како и да 
ги предупреди тие возачи за својата намера со вклучување 
на стоп-светлото или со давање соодветен знак со раката. 

4. Брзина 

Член 45 
Возачот е должен брзината на движењето на возило-

то да ја приспособи спрема својствата и состојбата на па-
тот, видливоста, прегледноста, атмосферските прилики, 
состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќа-, 
јот и другите сообраќајни услови, така што да може навре-
мено да го запре возилото пред секоја пречка што, под да-
дените услови, може да ја предвиди. 

Возачот не смее да ја намали брзината на движењето 
на возилото до таа мера што неговото возило да му при-
чинува пречки на нормалното одвивање на сообраќајот. 
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Член 46 
На патот во населба возачот не смее со возилото да 

се движи со брзина поголема од 60 кш на час односно со 
брзина поголема од брзината дозволена со поставениот 
сообраќаен знак за целата населба или за нејзин дел. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
пат во населба, чии сообраќајно-технички елементи тоа го 
овозможуваат, може со сообраќаен знак да се дозволи 
движење со возило и со брзина поголема од 60 кш на час. 

На патот надвор од населба, возачот не смее со вози-
лото да се движи со брзина поголема од: 

1) 120 кш на час на автопатиштата; 
2) 100 к т на час на патиштата резервирани за сообра-

ќај на моторни возила; 
3) 80 к т на час на ^другите патишта. 
На патот надвор од населба, возачот не смее со вози-

лото да се движи со брзина поголема од брзината опреде-
лена со сообраќајниот знак поставен на патот. 

Член 47 
Брзината на движењето на моторните возила на па-

тот, под нормални услови на сообраќајот, не смее да се ог-
раничи со сообраќаен знак под 40 к т на час. 

Член 48 
На патиштата се ограничува брзината на движењето 

за следните категории моторни возила; 
1) на 80 кш на час - за автобуси и автобуси со лесна 

приколка, како и за товарни моторни возила чија најголе-
ма дозволена маса не е поголема од 7.500 к§; 

2) на 80 к т на час - за моторни возила кои влечат 
приколка за домување (караван); 

3) на 70 к т на час - за автобуси кога се врши органи-
зиран превоз на деца, за зглобни автобуси без места за сто-
ење, за товарни моторни возила чија најголема дозволена 
маса е поголема од 7.500 к§ и за товарни моторни возила 
со приклучно возило; 

4) на 50 к т на час - за автобуси со приклучно возило 
за превоз на лица, за градски автобуси, за автобуси кои по-
крај вградените седишта имаат и определени места за сто-
ење и за товарни возила кои во товарниот сандак вршат 
групен превоз на лица; 

5) на 30 к т на час - за трактори. 
Кога управуваат со моторните возила од став 1 на 

овој член возачите се должни да се придржуваат кон брзи-
ните пропишани во став 1 на овој член и на патот на кој со 
овој закон или со поставениот сообраќаен знак е дозволе-
на поголема брзина. 

Моторните возила од точ. 1, 3 и 4 и приклучните во-
зила од точ. 3 и 4 на став 1 од овој член, што се регистри-
рани во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, освен возилата на вооружените сили на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, мораат на ле-
вата половина од својата задна страна, на видно место, да 
имаат ознака во форма на круг со жолта боја, обрабен со 
црвен раб, во кој со црна боја е испишан бројот што ја оз-
начува најголемата дозволена брзина на движење на тие 
возила. 

5. Свртување 

Член 49 
Возачот на возило што свртува надесно е должен 

свртувањето да го изврши движејќи се по крајната сообра-
ќајна лента што се протега покрај десниот раб на колово-
зот, освен ако со сообраќаен знак на патот не е определено 
поинаку. 

Возачот на возило што свртува налево е должен 
свртувањето да го изврши движејќи се по крајната лева со-
обраќајна лента што се протега покрај средишната линија 
и покрај замислениот или обележаниот лак што ги соеди-
нува двете средишни линии на бочните коловози, односно 
по сообраќајната лента што се протега покрај левиот раб 
на патот со еднонасочен сообраќај, освен ако со сообраќа-

' ен знак на патот не е определено поинаку. 

6. Првенство на поминување 

Член 50 
На раскрсница или во пресрет со друго возило воза-

чот е должен да го пропушти возилото што наидува од не-
говата десна страна. 

Возачот на возило кој на раскрсница свртува налево е 
должен да го пропушти возилото коешто, доаѓајќи од 
спротивната насока, на раскрсницата го задржува праве-
цот на своето движење или свртува надесно, освен ако со 
поставениот сообраќаен знак не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, 
возилото што се движи по шини има првенство на минува-
ње на раскрсница или во пресрет со друго возило, без ог-
лед на тоа од која страна тоа му доаѓа, освен ако со поста-
вениот сообраќаен знак не е определено поинаку. 

Возачот кој со возило влегува на пат што со сообраќ-
аен знак е означен како пат со првенство на минување е 
должен да гк пропушти сите возила што се движат по тој 
пат. 

Возачот е должен да ги пропушти сите возила што се 
движат по патот на кој влегува тој и кога тој пат не е озна-
чен со сообраќаен знак како пат со првенство на минување 
ако со возилото влегува од земјен пат на пат со коловозна 
постилка или ако на пат влегува од површина на која не се 
врши сообраќај. 

Возачот кој при свртувањето на возилото пресечува 
велосипедска патека или лента е должен да ги пропушти 
возилата што се движат по велосипедската патека или 
лента. 

7. Сообраќај на раскрсница 

Член 51 
Возачот кој се приближува до раскрсница мора да 

вози со зголемена претпазливост која им одговара на ус-
ловите на сообраќајот на раскрсницата. 

Возачот кој се доближува до раскрсница е должен да 
вози со таква брзина што да може да се запре и да ги про-
пушти возилата што на раскрсницата имаат првенство на 
минување. 

Возачот е должен на доволна оддалеченост пред рас-
крсницата со возилото да заземе положба на онаа сообра-
ќајна лента по која мора да помине низ раскрсницата. 

Член 52 
На раскрсница и на друго место на кое сообраќајот е 

посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќ-
ајни знаци светлосните сообраќајни знаци за учесниците 
во сообраќајот ги имаат следните значења: 

1) црвено светло - забрана на минување; 
2) зелено светло - слободно минување; 
3) жолто светло - забрана на минување, освен за вози-

лата кои, во моментот кога ќе се појави жолтото светло, се 
наоѓаат на толкава оддалеченост од светлосниот знак што 
да не можат на безбеден начин да се запрат а да не го по-
минат тој знак, а за другите учесници - забрана на минува-
ње, освен за оние пешаци кои веќе почнале да го премину-
ваат коловозот. 

Жолтото светло запалено истовремено со црвеното 
светло служи за предупредување на учесниците во сообра-
ќајот за блиското престанување на забраната на минување 
и за појавата на зелено светло. 

Жолтото трепкаво светло ги обврзува сите учесници 
во сообраќајот да се движат со зголемена претпазливост. 

Зеленото трепкаво светло служи за предупредување 
на учесниците во сообраќајот за блиското престанување 
на слободното минување и за појавата на жолто односно 
црвено светло. 

Член 53 
Ако на уредот за давање светлосни сообраќајни зна-

ци за регулирање на сообраќајот на раскрсница му е дода-
ден еден или повеќе дополнителни знаци во форма на зе-
лена светлечка стрелка, возачот може да го помине со воз-
илото светлосниот знак и да тргне во правецот означен со 
зелената светлечка стрелка и за времето додека е запалено 
црвеното или жолтото светло, при што не смее да го по-

I 
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прснува сообраќајот на возилата што се движат по патот 
на кој влегува и мора да ги пропушти пешаците што пре-
минуваат преку коловозот. 

Ако зеленото светло на уредот за давање светлосни 
сообраќајни знаци има форма на стрелка, возачот смее со 
возилото да се движи само во правецот што го покажува 
таа стрелка. 

Член 54 
Возачот кој со возило влегол во раскрсница на која 

сообраќајот е регулиран со уреди за давање светлосни со-
обраќајни знаци може да ја напушти раскрсницата не че-
кајќи сообраќајот да биде со светлосниот сообраќаен знак 
отворен во правецот по кој е со намера да го продолжи 
движењето, под услов да ги пропушти сите учесници во 
сообраќајот што се движат во правецот во кој е отворен 
сообраќајот. 

Член 55 
Возачот на кого со светлосен сообраќаен знак му е 

дозволено влегување во раскрсница не смее со возилото 
да влезе во раскрсницата ако густината на сообраќајот е 
таква што тој со возилото очигледно мора да се запре во 
раскрсницата и на тој начин, при промена на светлосниот 
знак, да го попречува или оневозможи сообраќајот на во-
зилата што доаѓаат од бочните коловози. 

8. Разминување 

Член 56 
При разминување возачот е должен од својата лева 

страна да остави доволно растојание помеѓу своето вози-
ло и возилото со кое се разминува а, по потреба, своето 
возило и да го помести'кон десниот раб на коловозот. 

Ако возачот, поради некоја пречка на патот или пора-
ди другите учесници во сообраќајот, не може да постапи 
според одредбата од став 1 на овој член, должен е да го за-
бави движењето на своето возило и, по потреба, да го за-
пре за да го* пропушти возилото од спротивната насока. 

Кога на раскрсница возилата доаѓаат од спротивни 
насоки и свртуваат налево, возачот се разминува со вози-
лото од спротивната насока натој начин што го пропуш-
та од својата десна страна. 

Ако поради недоволна широчина на патот или пора-
ди некоја пречка на патот разминувањето е оневозможено, 
возачот на кого, со оглед на својствата на патот и окол-
ностите на сообраќајот, му е полесно да го изведе тоа, 
должен е прв да се запре и, по потреба, со движење нана-
зад или на друг начин да го помести своето возило и да за-
земе таква положба на патот која овозможува разминува-
ње. 

Член 57 
На дел од патот со голем надолжен наклон (планин-

ски и др.), на кој разминувањето на возила е невозможно 
или е многу отежнато, возачот на возилото што се движи 
низ наклонот е должен да го запре своето возило на погод-
но место ако забележи дека по наклонот одоздола во пре-
срет му доаѓа друго возило. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
патот од тој став возачот што се движи по наклонот наго-
ре е должен да го запре своето возило ако пред себе има 
погодно место за запирање кое овозможува безбедно раз-
минување и ако, во случај да не постапи така, разминува-
њето би барало движење наназад на едно од возилата. 

На патот од став 1 на овој член, кога едно од вози-
лата што се разминуваат мора да се движи наназад, ќе се 
движи наназад: секое возило што се сретнало со возило 
што влече приклучно возило; товарно моторно возило 
што се сретнало со автобус; лесно возило што се сретнало 
со возило од повисока категорија, а ако се разминуваат во-
зила од иста категорија - возилото што се движи низ на-
клонот, освен ако е полесно, со оглед на условите и по-
ложбата на возилата на патот, тоа да го стори возачот на 
возилото што се движи по наклонот нагоре. 

9. Престигнување и обиколување 

Член 58 
Престигнување и обиколување возачот смее да врши 

само ако со тоа не го попречува нормалното движење на 
возилата што доаѓаат од спротивната насока и ако на па-
тот има доволен простор за безбедно изведување на тие 
дејствија. 

Возачот не смее да врши престигнување и обиколува-
ње кога со тоа, со оглед на карактеристиките на патот и на 
постојните околности на патот и во сообраќајот, или со 
оглед на техничките својства на возилото со кое управува, 
ги загрозува другите учесници во сообраќајот. 

Член 59 
Престигнување и обиколување се врши од левата 

страна. 
Престигнувањето мора да се врши од десната страна 

ако возилото на коловозот зазело таква положба и негови-
от возач дава таков знак што да може сигурно да се заклу-
чи дека тоа возило свртува налево. 

Возилото што се движи по шини поставени по среди-
ната на коловозот не смее да се престигнува од лева стра-
на. Тоа возило може да се престигнува од десна страна ако 
меѓу тоа возило и десниот раб на коловозот постои сооб-
раќајна лента. 

Член 60 
Ако на средината на коловозот се наоѓа пешачки ос-

тров, или обележен или на друг начин означен простор за 
паркирање на возила, или некоја друга површина што не е 
наменета за сообраќај на возила, или некој објект или 
уред, нив возилата мораат да ги обиколуваат од десната 
страна. 

Ако површините,^објектите или уредите од став 1 на 
овој член се наоѓаат на средината на патот со еднонасочен 
сообраќај, а со поставениот сообраќаен знак не е определе-
но поинаку, тие можат да се обиколуваат од обете страни. 

Член 61 
Возачот кому му е даден знак за престигнување од не-

говата лева страна е должен да го помести своето возило 
кон десниот раб на коловозот. 

Возачот не смее да ја зголемува брзината на 
движењето на своето возило за време додека го престигну-
ва друго возило. 

Ако поради недоволната широчина на коловозот или 
неговата состојба не е можно престигнување без загрозу-
вање на безбедноста на сообраќајот, возачот на возилото 
што се движи побавно отколку возилата што се движат не-
посредно зад него е должен да го помести своето возило 
што повеќе надесно, а ако тоа не е доволно - да го запре 
своето возило на погодно место штом тоа ќе му биде 
можно, за да ги пропушти побрзите возила. 

Член 62 
Возачот не смее со возило да започне престигнување 

или обиколување: 
1) колона на возила; 
2) ако возачот кој се движи зад него започнал пре-

стигнување; 
3) ако возачот кој е пред него на истата сообраќајна 

лента дал знак дека има намера до го престигне ил обико-
ли возилото што е пред неговото возило, или да обиколи 
друга пречка на патот; 

4) ако сообраќајната лента по која е со намера да го 
изврши престигнувањето не е слободна на доволно расто-
јание така што, водејќи сметка за рзликата помеѓу брзина-
та на движењето на своето возило за време на престигну-
вањето и брзината на движењето на возилата на другите 
учесници во сообраќајот што е со намера да ги престигне, 
со престигнувањето ќе ја загрози безбедноста на сообраќа-
јот или ќе го попречи сообраќајот од спротивната насока; 

5) ако по извршеното престигнување или обиколува-
ње повторно не би можел да заземе положба на сообраќај-
ната лента по која се движел пред престигнувањето или 
обиколувањето, и тоа без попречување или загрозување на 
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другите учесници во сообраќајот, освен кога за престигну-
вање или обиколување ја користи сообраќајната лента 
што е забранета за сообраќај на возилата од спротивна на-
сока; 

6) по сообраќајната лента што е наменета за присил-
но запирање на возилата. 

Возачот кој престигнува е должен своето возило да го 
држи на потребната оддалеченост од возилото што го пре-
стигнува, така што да не го попречува нити загрозува во 
сообраќајот. 

Член 63 
По престигнувањето или обиколувањето на едно или 

повеќе возила возачот е должен, штом ќе биде можно да 
го изврши тоа без попречување или загрозување на други-
те учесници во сообраќајот, со возилото повторно да зазе-
ме положба на сообраќајната лента по која се движел пред 
престигнувањето односно обиколувањето. 

Член 64 
На коловоз на кој собраќајот се врши во две насоки, 

возачот не смее со возило да престигнува друго возило 
пред врвот на преслап на патот или во кривина кога пре-
гледноста на патот е недоволна, освен ако на тие места по-
стојат повеќе сообраќајни ленти обележени со надолжни 
ознаки на коловозот и намените исклучително за движење 
на возилата во правецот на движењето на неговото вози-
ло. 

Член 65 
Возачот не смее да престигнува друго возило, освен 

велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл без бочна при-
колка, непосредно пред раскрсница или на раскрсница ко-
ја нема кружен тек на сообраќај, или непосредно пред и на 
премин на патот преку железничка или трамвајска пруга 
во ниво без браник или полубраник. 

Непосредно пред раскрсница и на раскрсница воза-
чот смее да престигнува: возило што свртува налево, а се 
престигнува од десната страна (член 59 став 2); возило 
што свртува надесно, но притоа со своето возило да не 
преминува на делот од коловозот наменет за сообраќај на 
возилата од спротивната насока; возило што се движи по 
пат со првенство на минување, како и во случај кога соо-
браќајот на раскрсница е регулиран со светлосни сообра-
ќајни знаци или со знаци што ги дава овластено лице. 

Непосредно пред и на преминот на патот преку 
железничка или трамвајска пруга во исто ниво без браник 
или полубраник возачот смее да престигнува друго возило 
кога сообраќајот на таков премин е регулиран со уреди за 
давање светлосни сообраќајни знаци на раскрсницата. 

Член бб 
Возачот не смее да престигнува друго возило кое се 

приближува кон обележан пешачки премин, или кое пре-
минува пешачки премин, или кое застанало заради про-
пуштање на пешаци на тој премин. 

Член 67 
На патот,на кој постојат најмалку две сообраќајни 

ленти наменети за сообраќај на возила во иста насока и на 
кој има колони на возила, возачот на возило што не се на-
оѓа на крајната десна сообраќајна лента може да ја напуш-
ти лентата на која се наоѓа само заради свртување налево 
или надесно, или заради паркирање на возилото. 

На патиштата и под условот од став 1 на овој член, 
побрзото движење на возилата на едната лента од 
движењето на другата лента не се смета како престигнува-
ње. 

Не се смета како престигнување ни преминувањето 
од десната страна на возилото кое според одредбата на 
член 41 став 3 од овој закон за своето движење не ја корис-
ти сообраќајната лента покрај десниот раб на коловозот. 

10. Звучни и светлосни знаци за предупредување 

Член 68 
Возачот е должен да употреби звучен знак за преду-

предување кога тоа го бараат причините на безбедноста 
на сообраќајот, а особено: 

1) на пат надвор од населба заради предупредување 
- на друг учесник во сообраќајот дека сака да го престигне 
или обиколи, ако би постоела опасност, кога тој знак не би 
бил даден, да дојде до сообраќајна незгода; 

2) ако покрај коловозот се наоѓаат деца кои не обрну-
ваат внимание на движењето на возилото; 

3) на пат надвор од населба, пред влегување во не-
прегледна и тесна кривина или пред доаѓање на преслап 
на кои е тешко разминувањето. 

Возачот е должен давањето на звучен знак за преду-
предување да го сведе на неопходна мера. 

Член 69 
Од првиот самрак па до наполно стемнување (ноќе) 

возачот, по правило, наместо звучен знак за предупредува-
ње употребува светлосен знак за предупредување. Тој знак 
возачот може да го употреби и во населба при престигну-
вањето на друго возило. 

Светлосниот знак за предупредување возачот може 
да го употреби и дење ако таквиот начин на предупредува-
ње на другите учесници во сообраќајот им одговара пове-
ќе на условите на патот. 

Светлосен знак на предупредување се дава со кратко 
последовно палење на големите светла, или со последовно 
палење на соборените светла за осветлување на патот, или 
со наизменично палење, во кратки интервали, на големите 
и соборените светла, водејќи сметка со тоа да не се засле-
пуваат возачите кои доаѓаат од спротивната насока. 

11. Запирање и паркирање 

Член 70 
Возачот не смее да го запре или паркира возилото на 

место на кое тоа би ја загрозувало безбедноста на другите 
учесници во сообраќајот или би претставувало пречка за 
нормално одвивање на сообраќајот или за движењето на 
пешаците. 

На патот, на место односно на простор наменет за за-
пирање и паркирање на возила, како и на посебно уредена 
сообраќајна површина наменета за движење на пешаци не 
смее да се оставаат возила што не се употребуваат во со-
обраќајот поради дотраеност (нерегистрирани и ел.), како 
и други предмети со кои се попречува одвивањето на сооб-
раќајот и се загрозува човековата средина. 

Член 71 
На јавен пат надвор од населба возачот е должен се-

когаш кога за тоа постои можност возилото да го запре 
или паркира надвор од коловозот. 

Возачот кој поради неисправност на возилото, сооб-
раќајна незгода или друга оправдана причина е принуден 
возилото да го запре на коловозот, должен е да ги преземе 
сите мерки за да не ги доведе запреното возило во опас-
ност другите возила, и што побргу да го отстрани од коло-
возот. 

Ако возачот поради неисправност на возилото, сооб-
раќајна незгода или од друга оправдана причина е прину-
ден возилото да го запре на шини, должење да го отстра-
ни од шините веднаш, а ако тоа е невозможно - веднаш да 
ги преземе потребните мерки за да бидат лицата кои упра-
вуваат со возила што се движат по шини на време предуп-
редени за опасноста. 

Член 72 
Возачот кој запира или паркира возило на јавен пат е 

должен да го запре односно паркира непосредно покрај 
десниот раб на коловозот, а на јавен пат на кој сообраќа-
јот се одвира само во една насока - може да го запре од-
носно паркира покрај десниот или левиот раб на колово-
зот. 

Ако покрај десниот раб на коловозот се наоѓаат 
трамвајски или други шини, возачот мора да го запре или 
паркира возилото покрај левиот раб на коловозот. 

Возачот може да запре или да паркира возило на мес-
та што се наоѓаат на средината на ЈСОЛОВОЗОТ само ако тие 
места се обележани со соодветен сообраќаен знак или со 
ознака на коловозот. 
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Член 73 
На запрено или паркирано возило не смеат да се от-

вораат вратите ако со тоа се попречува движењето на дру-
гите учесници во сообраќајот или се загрозува безбедноста 
на сообраќајот. 

Член 74 
Возачот не смее да запре или паркира возило особе-

но: 
1) на обележан пешачки премин и на оддалеченост 

помала од 5 т од тој премин, како и на премин на Велоси-
педска патека преку коловозот; 

2) на премин на патот преку железничка или трамвај-
ска пруга во исто ниво; 

3) на железнички или трамвајски пруги и во близина-
та на тие пруги, ако со тоа се спречува сообраќајот на во-
зилата што се движат по шини; 

4) на раскрсница и на оддалеченост помала од 5 .т од 
најблискиот раб на напречниот коловоз; 

5) во тунели, на мостови, во подвозници и на надвоз-
ници, како и на делови на патот под мостови и надвозни-
ци; 

6) на дел од патот во близина на врв од преслап и во 
кривина каде што прегледноста на патот е недоволна и ка-
де што обиколување на возилото не би можело да се из-
врши без опасност; 

7) на дел од јавен пат каде што широчината на сло-
бодниот премин од запреното или паркираното возило до 
полната надолжна линија на коловозот, или до спротив-
ниот раб на коловозот, или до некоја пречка на патот, би 
била помала од 3 ш; 

8) на место на кое возилото би го засолнувало поста-
вениот сообраќаен знак или уредот за давање светлосни 
сообраќајни знаци; 

9) на велосипедска патека односно лента; 
* 10) на дел од коловозот кој како стојалиште за возила 

на јавниот сообраќај е обележан со ознаки на коловозот. 

Член 75 
Освен во случаите од член 74 на оврј закон, возачот 

не смее да паркира возило особено ниту: 
1) најдел од патот пред премини на пат преку желез-

ничка или трамвајска пруга во исто ниво, и тоа на оддале-
ченост помала од 15 т од тие премини; 

2) на оддалеченост помала од 15 ш пред и зад знакот 
со кој е обележано стојалиште за возилата за јавен сообра-
ќај; 

3) пред колски влез во зграда, двор или гаража, како 
и над приклучок на водоводната мрежа и влез во канали-
зација или друга мрежа на комуналните организации; 

4) на место каде што паркираното возило би му го 
оневозможило пристапот на друго возило заради паркира-
ње или излегувањето на некое веќе паркирано возило; 

5) на тротоар односно на пешачка патека, ако тоа не 
е изречно регулирано со сообраќаен знак. Ако е дозволено 
паркирање, мора да се остави најмалку 1,6 ш широчина на 
површината за движење на пешаци, со тоа што таа по-
вршина не може да биде покрај работ на коловозот. 

Член 76 
Возачот е должен моторно возило, трактор или при-

клучно возило, освен мотоцикл без бочна приколка, што е 
запрено на коловоз, да го обележи со посебен знак со кој се 
означува запрено возило на коловозот, и тоа: 

1) кога бил принуден своето возило да го запре на 
местото или на делот на патот од член 74 на овој закон; 

2) кога е возилото запрено на коловоз на такво место 
што возачите на возилата кои наидуваат по истата касока 
не можат или тешко можат навремено да го забележат; 

3) ноќе и во случај на намалена видливост на автопат 
и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, како 
и на дел од патот што не е доволно прегледен. 

Знакот од став 1 на овој член се поставува на колово-
зот зад запреното возило, во вертикална положба и на до-
волна оддалеченост, која на пат надвор од населба не 
може да биде помала од 50 т , така што возачите на мо-
торни возила што наидуват од насоката на која е поставен 
знакот да можат навремено да ги запрат своите возила од-

носно безбедно да го обиколат запреното возило. На ист 
начин се поставува тој знак и кога на патот е запрена ко-
лона од моторни возила, со тоа што во тој случај на коло-
возот наместо еден се поставуваат два знака на коловозот 
и тоа еден покрај друг. 

Ако во моторното возило е вграден уред за истовре-
мено вклучување на сите покажувачи на правецот, во слу-
чајот од став 1 на овој член тој уред мора да биде вклучен. 

Член 77 
Пред да го напушти возилото, возачот што простава 

возилото на патот е должен да *ги преземе сите мерки со 
кои се спречува возилото само да тргне од местото на кое 
е оставено. 

12. Пресечување на колона пешаци 

Член 78 
Возачот со возило не смее да пресечува колона деца, 

војници, погребна поворка и секоја друга организирана 
поворка на граѓани што се движи по коловозот. 

13. Влечење на возило 

* Член 79 
Во сообраќајот на јавен пат, на возило на моторен 

погон можат да му бидат придодадени најмногу две при-
клучни возила за превоз на товар односно едно приклучно 
возило за превоз на лица, а на автопат и на пат резерви-
ран за сообраќај на моторни возила - само едно приклуч-
но возило. 

Со возило на моторен погон смее да се влече само 
приклучно возило кое суштествено не ја намалува негова-
та стабилност. 

Член 80 
Со возило на моторен погон смее да се влече друго 

возило на моторен погон само ако тоа, поради неисправ-
ност или недостиг на одделни делови, не може самото да 
се движи. 

Со возило на моторен погон не смее да се влече мото-
цикл без бочна приколка или друго возило на две тркала. 

Член 81 
Возило на моторен погон смее да се влече ноќе, како 

и дење во случај на намалена видливост, само ако на сво-
јата задна страна има запалени црвени светла за означува-
ње на возилото или ако го влече моторно возило кое има, 
и при влечењето го користи, жолто ротационо светло. 

Член 82 
За време на влечењето на возилото од член 80 став 1 

на овој закон, обете возила мораат да бидат означени со 
знак со кој се означува запрено возило на коловозот (си-
гурносен триаголник). На моторното возило кое влече 
друго возило триаголникот се поставува на предната, а на 
влеченото возило - на задната страна. 

Член 83 
Возило на моторен погон на пат може да се влече со 

помош на јаже, крута врска (руда) и со потпирање или бе-
сење на возилото за влечното возило. 

Со помош на јаже не смее да се влече возило на мото-
рен погон на кое не му се исправни уредите за управување 
или уредите за запирање, ниту товарно моторно возило и 
автобус. 

Со крута врска не смее да се влече возило на моторен 
погон кое нема исправен уред за управување ниту возило 
на моторен погон потешко од влечното возило, ако му е 
неисправна рачната кочница. 

Член 84 
Ако возило на моторен погон се влече со помош на 

јаже или крута врска, лицето кое управува со влеченото 
возило мора да има соодветна дозвола за управување со 
онаа категорија на возила на која му припаѓа возилото кое 
се вл'ече. 
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Член 85 » 
Влечење на натоварено товарно возило со приклучно 

возило, или без приклучно возило односно трактор со 
приклучно возило, е дозволено само до првото место по-
годно,за претовар на товарот, а по исклучок и до првото 
место на кое може да се отстрани неисправноста на вози-
лото. 

Член 86 
Растојанието помеѓу влечното и влеченото возило на 

моторен погон, ако се влече со јаже, мора да изнесува три 
до пет метри, а ако се влече со помош на крута врска може 
да изнесува и помалку од три метри. 

Член 87 
Возило на моторен погон кое на пат влече друго не-

исправно возило на моторен погон не смее да се движи со 
брзина поголема од 40 кш на час. 

Со влеченото возило е забрането да се превезуваат 
лица. 

14. Употреба на светла во сообраќајот 

Член 88 
Од првиот самрак до потполното самнување (ноќе), 

како и дење во случај на намалена видливост, на возилото 
во сообраќај на патот мораат да му бидат запалени свет-
лата, и тоа: 

1) на возило на моторен погон - освен на велосипед 
со мотор и на мотоцикл без бочна приколка - најмалку 
две бели светла на предната страна и парен број црвени 
светла на задната страна;. 

2) на велосипед со мотор и на мотоцикл без бочна 
приколка - најмалку едно бело светло на предната страна 
и најмалку едно црвено светло на задната страна; 

3) на велосипед - едно* бело светло на предната стра-
на и едно црвено светло на задната страна; 

4) на запрежно возило - најмалку едно бело светно на 
предната страна и најмалку едно црвено светло на задна-
та страна, или само една светилка што е изработена така 
што од предната страна на возилото да се гледа бело свет-
ло, а од задната страна на возилото - црвено светло. 

Ако на запрежно возило едно светло се наоѓа на пред-
ната страна а друго на задната страна, тие светла мораат 
да бидат поставени на надолжната оска на возилото или 
на негрвата лева страна, а ако на запрежно возило се нао-
ѓа само една светилка - таа мора да биде поставена на ле-
вата страна на возилото. 

Во условите од став 1 на овој член, запрежното вози-
ло мора да има и два катадиоп^ра со црвена боја, симет-
рично поставени на задната страна на возилото, а велоси-
педот - еден катадиоптер со црвена боја на задната страна 
и по еден катадиоптер со жолта или портокалова боја на 
секоја страна на педалата. 

Кога возилото на моторен погон влече едно или две 
приклучни возила, најмалку две црвени светла мораат да 
бидат запалени на задната страна на последното приклуч-
но возило, а ако широчината на прклучното возило изне-
сува повеќе од 1,60 ш - на предната страна на првото при-
клучно возило мораат да бидат запалени две бели светла. 

На мотоцикл, за време на возење на пат надвор од на-
селено место, мораат да бидат запалени соборените свет-
ла. 

Член 89 
По исклучок од одредбите на член 88 од овој закон, 

не мора да има запалени светла: 
1) возило што е запрено или паркирано на осветлен 

дел од патот, така што јасно да се гледа од довлна оддале-
ченост; 

2) возило што е запрено или паркирано на за тоа по-
себно определени места на коловозот или надвор од него, 
или на улици со послаб сообраќај; 

3) велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл без боч-
на приколка кој нема акумулатор - кога се Запрени или 
паркирани во населба покрај самиот раб на коловозот. 

Возило на моторен погон чија должина не е поголема 
од 8 ш а широчина од 2 ш и на кое не му е придодадено 

приклучно возило може да има, кога е запрено или парки-
рано на улица во населба, наместо светлата од член 88 
став 1 точка 1 на овој закон, запалено само едно светло 
кое од предната страна се гледа како бело светло и од за-
дната страна како црвено светло, и кое е поставено на 
страната спротивна од работ на коловозот покрај кој 
возилото е запрено или паркирано. 

Член 90 
Од -првиот самрак до потполното самнување (ноќе), 

како и дење во случај на намалена видливост, мораат да 
носат запалени светла кога се движат по коловозот надвор 
од населба: 

1) група пешаци што се движи во организирана коло-
на или поворка - најмалку едно бело или жолто светло на 
чело на колоната односно на поворката и најмалку едно 
црвено светло на нејзиниот тил; 

2) водачи на запрежни, товарни и јавачки животни и 
терачи на добиток најмалку едно бело или жолто светло 
напред и најмалку едно црвено светло назад. 

Наместо светлата од став 1 на овој член можат да се 
употребуваат рефлектирачки материи. 

Член 91 
За осветлување на патот, возачот на возило на мото-

рен погон, по правило, ги употребува големите светла. 
Возачот на возило на моторен погон е должен намес-

то големите светла за осветлување на патот да ги употре-
бува соборените светла: 

1) пред разминувањето со друго возило на оддалече-
ност од која ќе оцени дека со светлото на своето возило го 
заслепува возачот на возилото што му доаѓа во пресрет, а 
при разинувањето со друго возило - кога возачот на тоа 
возило ќе премине на соборени светла или кога со наизме-
нично палење и гасење на светлата го предупредува дека 
големите светла му пречат, а секогаш на оддалеченост по-
мала од 200 т ; 

2) за времето додека на кратко растојание се движи 
зад друго возило вч таква положба што со големите свет-
ла на своето возило го заслепува возачот на возилото пред 
себе; 

3) за времето додека со возилото минува покрај орга-
низирана колона или поворка на пешаци; 

4) кога се движи по пат што се протега непосредно-
покрај пловен пат или покрај железничка или трамвајска 
пруга - при средба со пловило односно со возило што се 
движи по шини, а кое наидува од спротивната насока. 

Ноќе како и дење во случај на намалена видливост, 
возачот на возило на моторен*»погон, за време на возење-
то, мора да ги има на возилото запалени најмалку соборе-
ните светла за осветлување на патот. 

Член 92 
Светлата за означување на возило на моторен погон 

се употребуваат во условите од член 88 став 1 на овој за-
кон кога возилото е запрено или паркирано на пат. 

Светлата за означување на возило на моторен погон 
мораат да бидат запалени за време додека се запалени кои 
и да било светла за осветлување на патот или посебни 
светла за магла. 

Член 93 
По магла возачот на возило на моторен погон мора 

на возилото да ги има запалени соборените светла за ос-
ветлување на патот, или светлата за магла, или обете 
стветла истовремено. 

Светлата за магла можат да се употребуваат само по 
магла или во случај на намалена видливост. 

Светлата за магла што се наоѓаат на предната страна 
на возилото можат да бидат со бела или жолта боја, а на 
задната страна - со црвена боја. 

15. Растојание помеѓу возилата 

Член 94 
Возачот е должен да го држи потребното растојание 

кога се движи зад друго возило, така што да не ја загрозу-
ва безбедноста на сообраќајот. , 
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Член 95 
Кога на јавен пат надвор од населба, кој има само по 

една сообраќајна лента наменета за сообраќај на возило 
во една насока, се движат едно по друго возила на мото-
рен погон чија најголема дозволена маса е поголема од 
3.500 или чија должина е поголема од 7 ш, возачите се 
должни помеѓу секое од тие возила да држат оддалеченост 
од најмалку 100 ш. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на де-
лот од пат на кој престигнувањето е забрането. 

16. Сообраќај на трамваи и на други возила на шини 

Член 96 
Одредбите на чл. 27 до 94 од овој закон согласно се 

применуваат и врз сообраќајот на трамваи и на други во-
зила што на патот се движат по шини, освен ако тоа не го 
исклучуваат конструкционите особини на тие возила или 
начинот на нивното движење. 

17. Сообраќај на велосипеди, на велосипеди со мотор и на 
мотоцикли 

Член 97 
Возачот на велосипед и возачот на велосипед со мо-

тор се должни да се движат што поблиску до Десниот раб 
на коловозот, а ако постои велосипедска патека - по вело-
сипедската патека односно лента. 

Ако двајца или повеќе возачи на велосипеди или на 
велосипеди со мотор се движат во група, должни се да се 
движат еден по друг. 

Ако на патот постои посебно уредена велосипедска 
патека, возачот на велосипед со мотор и возачот на вело-
сипед мораат да се движат по десната велосипедска патека 
во однос на правецот на движењето на сообраќајот. 

На велосипедски патеки уредени и обележани за сооб-
раќај на велосипеди и велоспеди со мотор во обата прав-
ца, возилата мораат да се движат по десната страна во 
правецот на движењето на возилата. 

Возачот на велосипед и возачот на велосипед со мо-
тор можат да се движат само по оние собраќајни површи-
ни каде што е дозволено движење со такви возила. 

Возачот на велосипед со мотор не смее да се движи 
по велосипедска патека односно лента со брзина поголема 
од 25 к т на час. х 

Член 98 
Возачот на велосипед, на велосипед со мотор и на мо-

тоцикл мора да управува со возилото на начин на кој не се 
намалува стабилноста на возилото и не се попречуваат 
другите учесници во сообраќајот, а особено не смее да ги 
симиња рацете од управувачот, да се придржува за руго 
возило, да превезува, влече или турка предмети што 
можат да го попречуваат во управувањето со возилото 
или да ги загрозуваат другите учесници во сообраќајот. 

Член 99 
Возачот на велоспед, на велосипед со мотор и на мо-

тоцикл може да превезува други лица само ако на возило-
то постојат посебни седишта, а возачот на мотоцикл - и 
во бочната приколка. 

Член 100 
Возачот на мотоцикл или на велосипед со мотор и 

лицата кои се превезуваат со тие возила мораат да носат 
заштитен шлем за време на возењето на патот. 

18. Сообраќај на запрежни возила и движење на добиток 

Член 101 
Возачот на запрежно возило мора да управува со во-

зилото за сето време додека возилото се движи по патот и 
е должен да го држи возилото што поблиску до десниот 
раб на коловозот. 

Запрежното возило не смее да се остава на патот без 
надзор. 

Член 102 
Добитокот не смее да се остава на патот без надзор 

на терач на добиток. 
Добитокот што се движи по јавен пат терачот на до-

битокот мора да го држи што е можно поблиску д а десни-
от раб на патот. 

19. Движење на пешаците 

Член 103 
Пешакот, по правило, не смее да се движи и да се за-

држува на коловозот. 
Ако пешакот се движи по коловозот, тој мора да се 

движи што поблиску до работ на коловозот, и тоа мошне 
внимателно и на начин на кој не го попречува или не го 
спречува сообраќајот да возилата. 

Член 104 
На пат што има тротоар или друга површина опреде-

лена за движење на пешаци односно површина покрај ко-
ловозот погодна за движење на пешаци, пешакот е должев 
да се движи по тие површини. 

На пат на кој не постои тротоар или друга површина 
определена односно погодна за движење на пешаци, или 
на пат на кој постои тротоар или друга површина опреде-
лена односно погодна за движење на пешаци, а која пеша-
ците не можат да ја користат од која и да било причина, 
пешаците можат да се движат гѓо коловозот. 

Член 105 
Кога пешаците се движат по коловозот на кој безбед-

носта на сообраќајот тоа го бара, а особено во случај на 
слаба прегледност на патот, намалена видливост или си-
лен сообраќај на возила, должни се да се движат еден зад 
ДРУГ. 

Член 106 
Пешакот кој се движи по коловозот на јавен пат над-

вор од населба е должен да се движи до левиот раб на ко-
ловозот во правецот на движењето. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, пе-
шакот може да се движи до десниот раб на коловозот само 
кога таквото движење за него е посигурно (непрегледна 
кривина, бездна, усек, засек, одрон и ел.). 

Пашакот КОЈ турка рачна количка, велосипед, велоси-
пед со мото^з или мотоцикл, лицата што се движат со по-
мош на подвижни столови за немоќни лица, како и орга-
низирана колона пешаци, мораат да се движат до десниот 
раб на коловозот во правецот на движењето. 

Член 107 
Пешакот е должен преку коловозот и велосипедската 

патека или лента да преминува внимателно и по најкра-
ток пат, откако пред стапувањето на коловозот ќе се увери 
дека тоа може да го стори на безбеден начин. 

На пат што има обележани пешачки премини или по-
себно изградени премини односно минувалишта за пеша-
ци, пешакот е должен при преминувањето на патот да се 
движи по тие премини односно минувалишта, ако тие од 
него не се оддалечени повеќе од 100 т . 

Член 108 
На обележан пешачки премин на кој сообраќајот на 

пешаците е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за 
пешаци, пешакот е должен да постапува според тие знаци. 

На обележан пешачки премин на кој сообраќајот на 
пешаците не е регулиран со посебни светлосни сообраќај-
ни знаци за пешаци, но сообраќајот на возилата е регули-
ран со светлосни сообраќајни знаци за возила или со зна-
ци што ги дава овластено лице, пешаците можат да пре-
минуваат преку коловозот само додека со дадениот знак е 
дозволено преминување преку коловозот. 
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На обележан пешачки премин на кој сообраќајот не е 
регулиран со светлосни сообраќајни знаци ниту со знаци 
што ги-дава овластено лице, пешакот е должен пред стапу-
вањето на пешачкиот премин да обрне внимание на одда-
леченоста и на брзината на возилата што му се до-
ближуваат. 

Член 109 
Пешакот што е со намера да премине преку колово-

зот на место каде што не постои обележан пешачки пре-
мин не смее да стапи на коловозот ако со тоа го попречува 
сообраќајот на возилата. 

20. Обврски на возачите спрема пешаците 

Член 110 
Ако сообраќајот на обележан пешаки премин е регу-

лиран со светлосни сообраќајни знаци или со знаци на ов-
ластено лице, возачот е должен своето возило да го запре 
пред пешачкиот премин кога со дадениот знак му е забра-
нето минување, а ако на таков премин со дадениот знак му 
е дозволено минување - возачот не смее да го попречува 
минувањето на пешаците кои веќе стапиле на пешачкиот 
премин. 

Ако обележаниот пешачки премин од став 1 на овој 
член се наоѓа на влезот во бочен пат, возачот кој свртува 
на тој пат е должен свртувањето да го врши со намалена 
брзина и да ги пропушти пешаците што веќе стапиле или 
што стапуваат на пешачкиот премин, а по потреба и да го 
запре своето возило. 

Ако на обележаниот пешачки премин сообраќајот не 
е регулиран со уреди за давање на светлосни сообраќајни 
знаци, ниту со знаци на овластено лице, возачот е должен 
кон таквиот пешаки премин да се доближува со доволно 
умерена брзина, така што да не ги загрозува пешаците 
што веќе стапиле или што стапуваат на пешачкиот пре-
мин, а по потреба и да го запре своето возило за да ги про-
пушти пешаците. , 

Ако се пешаците деца, стари и изнемоштени лица 
или инвалиди, возачот е должен во случајот од став 3 на 
овој член да го запре возилото и да ги пропушти. 

Член 111 
Возачот кој свртува на бочен пат на чиј влез не по-

стои обележан пешачки премин, должен е свртувањето да 
го изврши со намалена брзина и џе смее да ги загрози пе-
шаците што веќе стапиле на коловозот. » 

21. Сообраќај на премин на патот преку железничка пруга 

Член 112 
Возачот кој со возило се доближува кон премин на 

патот преку железничка пруга во исто ниво е должен 
движењето на возилото да го регулира така што да може 
да го запре пред уредот за затворање на сообраќајот на-
преминот или пред уредот за давање на знаци со кои се 
најавува доближување на воз, односно да може да го запре 
возилото пред да стапи на железничката пруга. 

Член 113 
Учесниците во сообраќајот се должни да се'запрат 

пред премин на патот преку железничка пруга во исто ни-
во ако уредот за затворање на сообраќајот е спуштен, или 
ако тој уред веќе почнал да се спушта, или ако се даваат 
светлосни или звучни знаци што предупредуваат дека тој 
уред ќе почне да се спушта односно дека кон преминот на 
патот преку железничката пруга се доближува воз. 

Член 114 
Пред премин на патот преку железничка пруга во ис-

то ниво на кое се поставени светлосни сообраќајни знаци, 
учесниците во сообраќајот се должни да се запрат кога ќе 
се појави црвено трепкаво светло или црвено непрекинато 
светло. 

Учесниците во сообраќајот што минуваат преку 
железничка пруга во исто ниво се должни тоа да го прават 
со потребната претпазливост и кога светлата на преминот 
не се запалени. 

На премин на патот преку железничка пруга во исто 
ниво на кој нема уред за затворање на сообраќајот ниту 
уред за давање на знаци со кои се најавува доближување 
на воз, учесниците во сообраќајот можат да преминат пре-
ку железничката пруга дури откако претходно ќе се уверат 
дека по пругата не наидува воз или некое друго возило 
што се движи по шини. 

22. Сообраќај на автопат и на пат резервисан за сообраќај 
на моторни возила 

Член 115 
По автопат не смеат да се движат пешаци и добиток 

ниту возила кои, според одредбите на овој закон, не се 
сметаат за моторни возила. 

На автопат не смеат да се движат ниту моторни вози-
ла кои според своите конструкциони својства не можат да 
се движат со брзина од најмалку 40 к т на час. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на во-
зилата на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 116 
На автопат возачот не смее да запира моторно вози-

ло, освен на површините надвор од коловозот што се за 
тоа посебно уредени и обележани. 

Возачот кој поради неисправност на возилото или од 
други причини е приселен да го запре возилото на колово-
зот од автопатот, должен е да го запре на посебната лента 
за присилно запирање на возила, ако таа постои на тоа 
место и да ги преземе потребните мерки возилото што по-
бргу да го отстрани од коловозот. 

На автопатот возачот не смее да врши полукружно 
свртување со возилото од една насока на сообраќајот во 
спротивната ниту движење со возилото наназад. 

Член 117 
На автопатот не смее да се вклучи моторно возило 

што влече друго моторно возило кое поради неисправност 
или недостиг на одделени делови не може да се движи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, вле-
чење на возилото од тој став е дозволено по автопат ако 
причината за влечење настанала за време на движењето на 
моторното возило по автопатот, но само по крајната дес-
на сообраќајна лента до првиот приклучен пат по кој вле-
ченото возило може да се исклучи од сообраќајот на авто-
патот. 

Член 118 
На автопатот моторните возила мораат да се движат 

по крајната десна сообраќајна лента која не е затрупана со 
возила во колона. 

Одредбата на член 41 став 3 од овој закон не се при-
менува врз возилата што се движат на делот од автопатот 
што поминува низ населба. 

Член 119 
На автопатот со три или повеќе сообраќајни ленти, 

наменети за сообраќај на возила во една насока, возачите 
на товарни моторни возила чија најголема дозволена маса 
е поголема од 3.500 и на групи возила чија должина е 
поголема од 7 ш смеат да ги користат само двете сообра-
ќајни ленти што се наоѓаат покрај десниот раб на колово-
зот. 

Член 120 
Возачот кој со моторно возило се вклучува во сообра-

ќајот на автопатот е должен: 
1) да ја користи посебната лената за забрзување, кога 

таква лента постои во продолжение на приклучниот пат, и 
да се вклучи во сообраќајот на автопатот давајќи соодве-
тен знак на начин со кој не го загрозува сообраќајот на во-
зилата што се движат по автопатот; 

2) да ги пропушти возилата што се движат по автопа-
тот, ако на местото каде што се вклучува во сообраќајот 
на автопатот не постои посебна лента за забрзување. 

Возачот кој со возилото се исклучува од сообраќајот 
на автопатот е должен со своето возило навремено да за-

I « 
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земе положба на крајната десна сообраќајна лента и што 
побргу да премине на посебната лента за забавање, ако 
таква лента постои на влезот во приклучниот пат. 

Член 121 
Одредбите на чл. 115 до 120 од овој закон се примену-

ваат и на сообраќајот на пат што е резервиран за сообра-
ќај на моторни возила. 

23. Сообраќај во тунел 

Член 122 
Возачот кој се движи со возило низ тунел не смее да 

го запира возилото во тунелот ниту смее со возилото да 
врши полукружно свртување или движење наназад. 

Член 123 
Возачот на возило на моторен погон е должен за вре-

ме на движењето низ тунел да ги држи запалени соборени-
те светла за осветлување на патот. 

24. Возила под придружба 

Член 124 
Како возила под придружба, во смисла на овој закон, 

се сметаат возилата на кои им е доделена придружба од 
припадници на милицијата или од воени лица на посебни 
моторни возила снабдени со уреди за давање посебни 
светлосни и звучни знаци, и тоа за време додека се даваат 
тие знаци. 

Возачот кој на пат ќе сретне возило или колона на во-
зила под придружба и возачот што ќе биде пристигнат од 
возило или колона возила под придружба се должни да го 
запрат своето возило, ноќе наместо големи светла да 
употребат соборени светла за осветлување на патот, стро-
го да се придржуваат кон наредбите што им ги даваат ли-
цата од придружбата и да го продолжат движењето дури 
откако ќе поминат сите возила под придружба. 

Возилата под придружба имаат право на првенство 
на минување во однос на сите други возила (член 50), ос-
вен во однос на возилата што се движат низ раскрсницата 
на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни 
знаци или со знаци на овластено лице, и на нив не се приме-
нуваат одредбите од овој закон за ограничување на брзи-
ната (чл. 46 и 48), за забрана на престигнување и обиколу-
вање на колона возила (член 62 став 1 точка 1) и за забрана 
на пресечување на колона пешаци (член 78)̂  под услов со 
тоа да не ја загрозуваат безбедноста на другите учесници 
во сообраќајот. 

За да овозможат непречено минување на возилата од 
став 1 на овој член, пешаците се должни да се истават од 
коловозот додека тие возила поминат. 

25. Возила со право на превенство на минување 

Член 125 
Врз возилата на службата за брза помош, на против-

пожарната служба, на органите за внатрешни работи и на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, кога со посебни уреди даваат светлосни 
и звучни знаци, не се применуваат одредбите од овој закон 
за ограничување на брзината (чл. 46 и 48), за забрана на 
престигнување и обиколување на колона возила (член 62 
став 1 точка 1) и за забрана на пресечување на колона пе-
шаци (член 78). Тие возила имаат право на првенство на 
минување во однос на сите други возила (член 50), освен 
во однос на возилата под придружба (член 124) и возилата 
што се движат низ раскрсница на која сообраќајот е регу-
лиран со светлосни сообраќајни знаци или со знаци.на ов-
ластено лице, под услов да не ја загрозуваат безбедноста 
на другите учесници во сообраќајот. 

За да овозможат минување на возилата од став 1 на 
овој член, пешаците се должни да се истават од коловозот, 
а другите возила да ги пропуштат а, по потреба, и да се за-
прат додека не поминат тие возила. 

Кога возило на органите за внатрешни работи и на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, со употреба на две сини светла му обез-
бедува минување на едно возил или на колона возила што 
се движат зад него, возачите се должни да обрнат внима-
ние и на возилата на кои им се обезбедува минување, да ги 
пропуштат а, по потреба, и да ги запрат своите возила до-
дека поминат тие возила. 

Во поглед на меѓусебното право на првенство на ми-
нување на возилата од став 1 на овој член важат одредби-
те на овој закон за првенство на минување. 

Уреди за давање на посебни светлосни и звучни знаци 
смеат да се вградуваат и употребуваат само на возилата 
со кои припадници на милицијата или воени лица вршат 
придружба (член 124 став 1) и на возилата со право на 
првенство на минување од ст. 1 и 3 на овој член. 

26. Товар на возилото 

Член 126 
Возилото во сообраќај на патот не смее да се оптова-

ри над својата носивост што е запишана во сообраќајната 
дозвола или над дозволеното оптоварување, или над нај-
големата дозволена маса или над можноститите што ги 
дозволуваат особините на патот и техничко-конструкцио-
ните можности на возилото. 

Товарот на возилото мора да биде распореден и, по 
потреба, прицврстен така што: 

1) да не ја загрозува безбедноста на учесниците во со-
обраќајот и да не им нанесува штета на патот и на објек-
тите на патот; 

2) да не ја намалува во поголема мера стабилноста на 
возилото и да не го отежнува управувањето со возилото; 

3) да не му ја намалува на возачот прегледноста над 
патот; 

4) да не создава одвишна бучава и да не се растура по 
патот; 

5) да не ги засолнува светлосните и светлосно-сигнал-
ните уреди на возилото, регистарските таблички и другите 
пропишани ознаки на возилото. 

Член 127 
Товарот на возилото не смее да ја помине најоддале-

чената точка на предната страна на возилото повеќе од 1 
ш. 

Товарот што се превезува на возило и на приклучно 
возило може да ја премине најоддалечената точка на за-
дната страна на возилото најмногу за една шестина од 
својата должина која континуелно е потпрена врз товар-
ниот простор. 

Ако со возилото се превезува товар во комбинација 
која се состои од влечно возило и едноосна приколка, под 
должина на возилото се подразбира вкупната должина на 
влечното возило и едноосната приколка. 

Ако товарот на возилото ја поминува за повеќе од 1 
ш најоддалечената точка на задната стјрана на возилото, 
најиздадената точка на товарот мора да биде означена со 
црвена ткаеинина. 

Најиздадената точка на товарот кој *се превезува со 
товарно моторно или приклучно возило во случајот од 
став 4 на овој член мора да биде означена со табла. Таа 
табла има квадратна форма, со димензии 50 х 50 сш, бојос-
ка наизменично со коси ленти со рефлектирачка портока-
лова и бела боја и е поставена нормално на надолжната 
оска на возилото. 

Член 128 
Ноќе, како и дење во случај на намалена видливост, 

најиздадената точка на товарот кој се превезува со возило-
то мора да биде означена: 

1) во случајот од член 127 став 4 на овој закон - со 
светло и со рефлектирачка материја со црвена боја; 

2) кога товарот на возилото на моторен погон или на 
приклучното возило бочно го преминува за повеќе од 40 
сш надворешниот раб на предното или на задното светло 
за означување на возилото - со светло и со катадиоптер 
кои од предната страна даваат бело светло, а од задната 
страна - црвено светло. 
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IV. СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ 

1. Општи одредби 

Член 129 
Јавните патишта мораат да се обележат со пропиша-

ните сообраќајни знаци со кои учесниците во сообраќајот 
се предупредуваат на опасноста што им се заканува на оп-
ределен јавен пат или на дел од тој пат, се ставаат до знае-
ње ограничувањата, забраните и обврските кон кои учес-
ниците во сообраќајот мораат да се придржуваат и се да-
ваат потребни известувања за сигурно и непречено одви-
вање на сообраќајот. 

Со сообраќајни знаци мораат да се обележат и опас-
ностите од привремен карактер, особено оние што ќе на-
станат поради ненадејно оштетување или онеспособување 
на патот, како и привремените ограничувања и привреме-
ните забрани во сообраќајот, и тие знаци мораат да се от-
странат штом ќе престанат причините поради кои се по-
ставени. 

Сообраќајни знаци се: знаци за опасност, знаци за из-
речни наредби И знаци за известување, со дополнителна 
табла или без неа, која е составен дел на сообраќајниот 
знак и која поблиску го определува значењето на сообраќ-
ајниот знак, светлосни сообраќајни знаци, ознаки на коло-
возот, на тротоарот и ел . и светлосни и други ознаки на 
патот. 

Учесниците во сообраќајот се должни да се при-
држуваат кон ограничувањата, забраните и обврските из-
разени со помош на поставените сообраќајни знаци. 

Член 130 
Сообраќајните знаци се поставуваат и се одржуваат 

така што учесниците во сообраќајот да можат навремено 
и лесно да ги уочат и дење и ноќе и навремено да постапат 
во согласност со нивното значење. 

Сообраќајните знаци мораат да се отстранат, допол-
нат или заменат ако нивното значење не им одговара на 
изменетите услови на сообраќајот на патот или на бара-
њата на безбедноста. 

Член 131 
На сообраќајниот знак и на столбот на кој е поставен 

знакот забрането е да се става што и да било што не е во 
врска со значењето на самиот сообраќаен знак. 

Забрането е неовластено отстранување и оштетување 
на сообраќајните знаци и на опремата на патот, или изме-
на на значењето на сообраќајните знаци. 

Член 132 
На јавен пат не смеат да се поставуваат табли, знаци, 

светла, столбови или други слични предмети со кои се за-
солнува или се намалува видливоста на поставените сооб-
раќајни знаци, или кои со својата форма,, боја, изглед или 
место на поставување имитираат или личат на некој сооб-
раќаен знак, или ги заслепуваат учесниците во сообраќа-
јот, или го одвраќаат нивното внимание во мера која 
може да биде опасна за безбедноста на сообраќајот. 

2. Знаци за опасност, знаци за изречни наредби и знаци за 
известување 

Член 133 
Знаците за опасност служат учесниците во сообраќа-

јот на патот да се предупредат за опасноста што им се за-
канува на определено место односно на дел од патот и да 
се известат за природата на таа опасност. 

Знаците за изрични наредби им ги ставаат до знаење 
на учесниците во сообраќајот на патот - забраните, огра-
ничувањата и обврските кон кои тие мораат да се при-
држуваат. 

Знаците за известување им ги даваат на учесниците 
во сообраќајот потребните известувања за патот по кој се 
движат и други известувања што можат да им бидат ко-
рисни. 

Член 134 
Знаците за опасност и знаците за изречни наредби на 

автопат, на пат резервиран за сообраќај на моторни вози-
ла, на магистрален пат и на регионален пат мораат да би-
дат премачкани со рефлектирачки материи или осветлени 
со сопствен .извор на светлина. 

Знаците за опасност и знаците за изречни наредби 
кои се поставуваат или се заменуваат на локални патишта 
мораат да ги исполнуваат условите од став 1 на овој член. 

3. Светлосни сообраќајни знаци и светлосни ознаки 

Член 135 
За регулирање на сообраќајот се употребуваат уреди 

со кои се даваат светлосни сообраќајни знаци со трОбојни 
светла со црвена, жолта и зелена боја. 

На уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со 
тробојни светла, светлата се поставуваат по вертикалната 
оска, едно под друго, и тоа: црвеното горе, жолтото во 
средина, а зеленото долу. Ако уредот за давање светлосни 
сообраќајни знаци е поставен и над сообраќајната лента, 
светлата можат да бидат поставени по хоризонталната ос-
ка, едно покрај друго, и тоа: црвеното лево, жолтото во 
средина, а зеленото десно. Тие светла имаат форма на 
круг, а зеленото светло може да има и форма на една или 
повеќе стрелки сместени во круг со црна боја. 

Член 136 
На уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со 

тробојни светла: 
1) црвеното и зеленото светло не смеат да бидат запа-

лени истовремено; 
2) жолтото светло може да биде запалено како самос-

тојно светло во временско растојание од престанувањето 
на зеленото до појавата на црвеното светло или истовре-
мено со црвеното светло - пред појавата на зеленото свет 
ло. 

Член 137 
На уредот за давање светлосни сообраќајни знаци со 

тробојни светла може да му се додаде дополнителен свет 
лосен знак во форма на зелена светлечка стрелка или пове-
ќе такви знаци. 

Дополнителните светлосни знаци од став 1 на овој 
член се сместуваат од соодветната страна на светлосниот 
сообраќаен знак, и тоа на височина на која се наоѓа зелено-
то светло. 

Член 138 
На уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со 

кои на 'коловозот со повеќе од две сообраќајни ленти обе-
лежани со надолжни линии сообраќајот се регулира за се-
која сообраќајна лента посебно и кои се наоѓаат над сооб-
раќајната лента - црвеното светло значи забрана на сооб-
раќајот по сообраќајната лента над која е поставено, а зе-
леното светло слободно минува по односната сообраќај-
на лента. 

Црвеното светло од став 1 на овој член има форма на 
вкрстени линии, а зеленото светло - форма на стрелка со 
врвот свртен надолу. 

Член 139 
За регулирање на сообраќајот на пешаците можат да 

се употребуваат и посебни уреди за давање светлосни со-
обраќајни знаци со двобојни светла со црвена и зелена бо-
ја и уреди за давање на звучни сигнали. Тие светла мораат 
да бидат поставени по вертикалната оска, едно под друго, 
и тоа: црвеното светло горе, а зеленото светло долу. 

Светлата од став 1 на овој член се состојат од свет-
лечка површина со црвена или зелена боја на која се наоѓа 
темна силуета на пешак, или од темна површина на која 
се наоѓа светлечка силуета на пешак со црвена или зелена 
боја. Тие светла не смеат да бидат запалени истовремено. 

Член 140 
Ако рабовите на коловозот на јавен пат се обележува-

ат со светлосни сообраќајни ознаки, тие се обележуваат со 

О 
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светла, со рефлексни стакла или со рефлектирачки мате-
рии, и тоа десната страна на коловозот - со ознаки со 
црвена боја, а левата страна - со ознаки со бела боја. 

Рабовите на коловозот на делот од патот низ тунел 
мораат да бидат обележани со ознаките од став 1 на овој 
член. 

Ако врвовите на пешачките острови, на островите за 
насочување на сообраќајот и другите објекти на коловозот 
не се доволно осветлени ноќе, мораат да се обележат со 
светла, со рефлексни стакла или со рефлектирачки мате-
рии со жолта боја. 

4. Ознаки на коловозот 

Член 141 
Ознаките на коловозот служат за регулирање на со-

обраќајот на патиштата и за известување и водење на 
учесниците во сообраќајот. 

Ознаките на коловозот можат да се постават сами 
или со други сообраќајни знаци, ако е потребно значењето 
на овие знаци посилно да се истакне односно поцелосно 
да се определи или објасни. 

Ознаките на коловозот ги претставуваат линии, 
стрелки, натписи и други ознаки. 

Ознаките на коловозот можат да имаат и рефлекти-
рачки својства. 

Член 142 
Ознаките на коловозот се поставуваат на патиштата 

со современ коловоз. 
На јавен пат, надвор од населба, ср современ коловоз 

за сообраќај во обете насоки на кој постојат само две сооб-
раќајни ленти, тие ленти мораат да бидат одвоени со со-
одветна надолжна линија на коловозот, а на магистрален 
пат - обележани и со рабни линии. 

5. Обележување на премин на пат преку железничка пруга 

Член 143 
На дел од патот пред премин на патот преку желез-

ничка пруга во исто ниво мораат да бидат поставени соод-
ветни сообраќајни знаци. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, зна-
ците од тој став не мораат да бидат поставени на местото 
на вкрстување на пешачки патеки со железничка пруга во 
исто ниво. 

Член 144 
На премините на пат преку железничка пруга во исто 

ниво, покрај сообраќајните знаци од член 143 на овој за-
кон, се поставуваат и браници и полубраници односно 
уреди за давање знаци со кои се најавува доближување на 
воз, ако тоа го бара густината на сообраќајот или другите 
услови на преминот на патот преку железничка пруга во 
исто ниво. 

Условите во кои уредите од став 1 на овој член мора-
ат да бидат поставени се утврдуваат со закон или со про-
пис донесен врз основа на закон. 

Член 145 
Светлосните знаци со кои се најавува доближување 

на воз на преминот на пат преку железничка пруга во исто 
ниво се даваат со наизменично палење на две црвени треп-
кави светла кои имаат форма на круг. 

Член 146 
На преминот на пат преку железничка пруга во исто 

ниво на кој постои уред за давање светлосни знаци со кои 
се најавува доближување на воз односно спуштање на бра-
ниците или полубраниците, на тој уред може да му "се до-
даде и уред за давање звучни знаци. 

На премините на земјен пат со слаб сообраќај и на пе-
шачка патека преку железничка пруга во исто ниво, обез-
бедување на учесниците во сообраќајот може да се врши 
само со уред за давање звучни знаци. 

Член 147 
На премините на пат преку железничка пруга во исто 

ниво браниците или полубраниците мораат да бидат наиз-
менично бојосани со црвена и жолта боја. 

Браниците и полубраниците, како и сообраќајните 
знаци поставени на делот од патот пред преминот на па-
тот преку железничка пруга во исто ниво мораат да бидат 
снабдени со рефлексни стакла или премачкани со рефлек-
тирачки материи со соодветна боја. 

Браниците и полубраниците мораат да бидат опреме-
ни со трепкаво црвено светло. 

Член 148 
На преминот на пат преку железничка пруга во исто 

ниво, на кој при наидувањето на воз браниците или полуб-
раниците автоматски се спуштаат, како и «а преминот на 
пат преку железничка пруга во исто ниво на кој со брани-
ците или полубраниците се ракува рачно, и тоа од место 
од кое тие не се гледаат, мора да се постави уред за дава-
ње светлосни знаци или уред за давање звучни знаци со 
кои учесниците во сообраќајот се известуваат за спушта-
њето на браниците или полубраниците. 

6. Обележување работи и пречки на патот 

Член 149 
Делот од патот на кој настанале пречки што не 

можат веднаш да се отстранат или на кој се изведуваат ра-
боти мора да се обележи на виден начин и на него да се 
обезбедат учесниците во сообраќајот. 

Обележувањето на делот од патот од став 1 на овој 
член се врши со поставувале на соодветни сообраќајни 
знаци, а обезбедување на учесниците во сообраќајот - со 
поставување браници. 

Браниците мораат да бидат бојосани наизменично со 
црвена и бела боја, снабдени со рефлексни стакла или пре-
мачкани со рефлектирачки материи со соодветна боја, а 
ноќе, како и дење во случај на намалена видливост, на нив 
мораат да бидат поставени и трепкави светла со портока-
лова боја. 

7. Знаци што ги даваат овластени лица 

Член 150 
Учесниците во сообраќајот мораат да постапуваат по 

барањата изразени со помош на знаци или по наредбите 
на милиционерите или на други лица кои, врз основа на 
овластување од законот, вршат контрола и регулирање на 
сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст: овлас-
тено лице). 

Овластеното лице е должно при давањето знаци да се 
постави на патот така што учесниците во сообраќајот, на 
кои знаците им се наменети, да можат лесно и од доволна 
оддалеченост да го уочат. 

Знаците од став 1 на овој член можат да се даваат и 
од возило. 

Член 151 
Знаците што на учесниците во сообраќајот им ги дава 

овластеното лице се знаци што се даваат со раце и со по-
ложба на телото, звучни знаци и светлосни знаци. 

Знаците од став 1 на овој член мораат да се даваат та-
ка што нивното значење за учесниците во сообраќајот да 
биде јасно и недвосмислено. 

V. ДОЛЖНОСТИ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА 
НЕЗГОДА 

Член 152 
Лицето што ќе се затекне или ќе наиде на место на со-

обраќајна незгода во која има повредени лица е должно да 
им укаже помош на лицата повредени во сообраќајната 
незгода. ^ 
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Член 153 
Учесникот во сообраќајна незгода во која некој го за-

губил животот или бил повреден или настанала поголема 
материјална штета е должен: 

1) да остане на местото на сообраќајната незгода, со 
тоа што може привремено да се оддалечи само заради да-
вање помош на лицата повредени во сообраќајната незго-
да, или ако нему му е потребна лекарска помош; 

2) да преземе се што е во негова можност за да се от-
странат новите опасности што можат да настанат на мес-
тото на сообраќајната незгода и да се овозможи нормално 
одвивање на сообраќајот и да настојува да не се менува 
состојбата на местото на незгодата и да се зачуваат по-
стојните траги, под услов преземањето на тие мерки да не 
ја загрозува безбедноста на сообраќајот; 

3) за сообраќајната незгода да го извести најблискиот 
надлежен орган и да се врати на местото на сообраќајната 
незгода и да го пречека доаѓањето на службеното лице кое 
врши увид. 

Надлежниот орган кој е известен за сообраќајната не-
згода во која некое лице било повредено е должен за тоа 
веднаш да ја извести најблиската здравствена организаци-
ја на здружен труд. 

Член 154 
Возачот кој ќе се затекне или ќе наиде на место на со-

обраќајната незгода е должен на барање од овластеното 
лице да го превезе лицеЈО повредено во сообраќајната не-
згода до најаблиската здравствена организација на 
здружен труд. 

Возачот е должен да постапи според одредбата на 
став 1 од овој член и пред доаѓањето на овластеното лице, 
освен ако незгодата се случила на место на кое може да се 
очекува брзо доаѓање на возило на брза помош, или ако 
возачот заклучи дека со нестручен и несоодветен начин на 
превоз состојбата на повреденото лице може да се влоши. 

Член 155 
Ако здравствената организација на здружен труд е 

известена за сообраќајната незгода или примила на леку-
вање лице повредено во сообраќајна незгода, должна е за 
тоа веднаш да го извести надлежниот орган за внатрешни 
работи. 

Ако лицето повредено во сообраќајната незгода умре 
од добиените повреди во рок од 30 дена, или ако постои 
оправдано сомневање дека кај возачот поради повреда до-
шло до намалување на психичката или физичката способ-
ност за управување со возило на моторен погон или со 
трамвај здравствената организација на здружен труд 
должна е за тоа веднаш да го извести надлежниот орган за 
внатрешни работи. 

Член 156 
Овластените лица се должни да излезат на местото 

на сообраќајната незгода во која има загинати или повре-
дени лица или настанала поголема материјална штета и 
да состават записник за увидот. 

Ако на местото на сообраќајната незгода од став 1 на 
овој член не е присутен сопственикот односно корисникот 
на другото возило што учествувало во сообраќајната не-
згода, присутниот возач, учесник во сообраќајната незго-
да, е должен на отсутниот сопственик односно на корисни-
кот на другото возило да му го достави своето име и пре-
зиме и адресата на станот. 

Ако возачот во сообраќајна незгода во која настанала 
само помала материјална штета на другото возило, пора-
ди отсутност на возачот на другото возило, не е во 
можност да ги даде личните податоци и податоците за 
осигурувањето на возилото, должен е за таа незгода да го 
извести надлежниот орган за внатрешни работи и на тој 
орган да му ги даде своите лични податоци и податоците 
за оштетеното возило. 

По сообраќајна незгода во која е предизвикана само 
помала материјална штета, возачите се должни веднаш да 
ги отстранат возилата од коловозот, да разменат лични 
податоци и да го пополнат и потпишат Европскиот из-
вештај за сообраќајна незгода. 

Надлежниот орган за внатрешни работи е должен да 
излезе на местото на сообраќајната незгода во која наста-
нала помала материјална штета, ако тоа го бара едниот 
од учесниците во сообраќајната незгода. 

Формата и содржината на записникот за увид на со-
обраќајната незгода и на Европскиот извештај се един-
ствени на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 157 
Лицето кое учествувало во сообраќајна незгода во ко-

ја има загинати или повредени лица или настанала пого-
лема материјална штета не смее да зема алкохолни пијач-
ки, опојни дроги и лекови на кои е означено дека не смеат 
да се употребуваат пред и за време на возењето додека не 
се изврши увид. 

Овластеното лице кое врши увид на сообраќајната 
незгода во која има повредени лица или настанала само 
поголема материјална штета, ќе ги подложи непосредните 
учесници во незгодата на испиту вање. со помош на соод-
ветни средства и апарати или ќе ги упати на стручен пре-
глед заради проверување дали имаат алкохол во организ-
мот. Ако со тоа испитување се утврди дека непосредните 
учесници во сообраќајната незгода имаат алкохол во орга-
низмот, овластеното лице што врши увид ќе определи да 
им се земе крв или крв и урин заради анализа. 

Ако во сообраќајната незгода има загинати лица, ов-
ластеното лице кое врши увид ќе определели на непосред-
ните учесници во незгодата да им се земе крв и урин зара-
ди утврдување дали се под влијание на алкохол. 

Во случаите од ст. 2 и 3 на овој член лекарот може да 
одлучи крв, или крв и урин да не се земаат ако поради тоа 
би настапиле штетни последици по здравјето на учесници-
те во сообраќајната незгода. 

Член 158 
Овластеното лице кое врши увид е должно да органи-

зира попис на имотот што на местото на настанот остану-
ва од лицето што во сообраќајната незгода загинално или 
е потешко повредено, да ја извести организацијата што 
отстранува возила и предмети од патот или заинтересира-
ното лице и да даде помош заради заштита на имотот, ако 
на местото на настанот нема лице кое тој имот може да го 
преземе. 

Член 159 
Возачот што со возилото учествувал во сообраќајна 

незгода во која има загинати или повредени лица, како и 
друго лице што непосредно учествувало во таква незгода, 
имаат право да бараат лични податоци и адреса од лицата 
што бил* присутни кога се случила незгодата. 

Член 160 
Ако возилото поради сообраќајна незгода или неис-

правност е онеспособено за натамошно движење на патот, 
возачот или сопственикот односно корисникот на возило-
то е должен возилото, товарот, предметите или другиот 
материјал расфрлан по патот веднаш да ги отстрани од 
коловозот. 

Ако возачот илк сопственикот односно корисникот 
на возилото не е во состојба да постапи според став 1 од 
овој член, овластеното лице што ќе се затекне на местото 
на незгодата или на неисправноста на возилото ќе побара 
од организацијата за одржување на патишта или од друга 
овластена организација на сигурно место да ги отстрани 
од коловозот возилото, товарот, предметите или другиот 
растурен материјал. 

Организацијата за одржување на патишта или друга 
овластена организација е должна на барања од овластено-
то лице итно да ги преземе сите потребни мерки за отстра-
нување и чување на возилото со товарот, предметите или 
другиот растурен материјал од коловозот и да обезбеди 
проодност на патот. 

Ако организацијата за одржување на патишта и^ч 
друга овластена органиазција не постапи според одредба-
та од став 3 на овој член, а поради онеспособеност на во-
зилото или создадените пречки на коловозот од товарот, 
предметите или другиот материјал им е оневозможено 

џ 
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движењето на другите учесници во сообраќајот, надлежни-
от орган за внатрешни работи ќе преземе други соодветни 
мерки да се овозможи нормалното одвивање на сообраќа-
јот. 

VI. ВОЗАЧИ 

1. Услови за управување со возила 

Член 161 
Со моторно возило во сообраќајот на патот може са-

мостојно да управува само лице кое има важечка возачка 
дозвола, странска возачка дозвола или меѓународна возач-
ка дозвола. 

Возачот е должен за време на управувањето со мо-
торното возило да ги користи помагалата што се запиша-
ни во возачката дозвола. 

Член 162 
Возачот кој управува со возила во сообраќајот на па-

тот мора да биде телесно и душевно способен да управува 
со возилото и за тоа да има потребно знаење и вештина. 

Член 163 
Возачот кој во толкава мера е уморен или болен, или 

е во таква психичка состојба што е неспособен за сигурно 
управување со возилото, како и возачот под дејство на 
опојни дроги или лекови на кои е означено дека не смеат 
да се употребуваат пред и за време на возењето, не смее да 
управува со возило во сообраќајот на патот. 

Член 164 
Возачот не смее да управува со возило во сообраќајот 

на патот ниту да започне да управува со возила ако е под 
дејство на алкохол. 

Ќе се смета дека е под дејство на алкохол лицето за 
кое со анализа на крвта или на крвта и уриниот или со 
друг метод за мерење на количеството на алкохол во орга-
низмот ќе се утврди дека содржината на алкохол во крвта 
изнесува повеќе до 0,5 §/к§ или ако присуството на алко-
хол во организмот е утврдено со соодветни средства или 
со апарати (со алкометар и др.) за мерење на алкохолизи-
раноста, што одговара на количества поголеми од 0,5 

или кај кое, без оглед на содржината на алкохол во 
крвта, со стручен преглед ќе се утврди дека покажува зна-
ци на алкохолна растроеност. 

Не смее да зема алкохолни пијачки ниту да започне 
управување со возило ако во организмот има алкохол или 
ако покажува знаци на алкохолна растроеност: 

1) возачот на моторно возило од категорија С и Б -
додека управува со возило од таа категорија; 

2) возачот на возило со кое се врши јавен превоз - до-
дека со тоа возило врши јавен превоз; 

3) возачот на возило на кого управувањето со возило 
му е основно занимање - додека управува со возилото 
вршејќи ги работите од ова занимање; 

4) возачот инструктор - додека оспособува кандидат 
за возач во практичното управување со возило. 

2. Оспособување на возачи на моторни возила 

Член 165 
Возачки испит за возач на моторно возило може да 

полага кандидат кој се подготвил за полагање на возачки 
испит кај овластена организација и ако ги исполнува и 
другите услови за стекнување право на управување со мо-
торно возило. 

Кандидатот за возач на моторно возило полага во-
зачки испит кај надлежниот орган односно кај овластена-
та организација. 

За успешно завршена обука на кандидат за возач на 
моторни возила се издава потврда. 

За положен возачки испит се издава уверение. 

Член 166 
Кандидатот за возач кој се подготвува за полагање на 

возачки испит може, заради оспособување, и пред по-

ложениот возачки испит да управува на патот со моторно 
возило од онаа категорија за која го подготвува испитот, 
ако со возилото управува под надзор на возач инструктор. 

За време на управувањето со моторно возило, канди-
датот за возач мора кај себе да има уверение дека е телес-
но и душевно способен за управување со моторно возило 
и е должен да го покаже по барање на овластеното лице. 

Член 167 
Својството на возач, инструктор се стекнува со по-

ложен испит за инструктор или со завршено соодветно 
училиште. 

Возач инструктор може да биде лицето кое совладало 
соодветен план и програма за образование и воспитување 
и положило завршен испит или лицето кое стекнало сред-
но образование и положило испит за возач инструктор. 

Член 168 
Моторното возило на кое на пат кандидатот за возач 

се оспособува во практично управување со возилото мора 
да биде означено со посебни таблички. 

Табличките од став 1 на овој член имаат форма на 
квадрат, по боја се сини и на нив со бела боја е напишана 
буквата 1̂ . 

Член 169 
Програмата за оспособување на кандидатите за воза-

чи на моторни возила ги опфаќа особено: 
1) правилата на сообраќајот на патиштата, сообраќај-

ните знаци и нивното значење, знаците што ги даваат ов-
ластените лица и опасностите кои настануваат поради не-
прописно преземање на дејствија во сообраќајот (погреш-
на процена на брзината, непрописно престигнување, неот-
стапување на правото на првенство на минување и ел.); 

2) изведувањето дејствија со моторното возило зна-
чајни за успешното и безбедното управување со возилото 
во согласност со правилата на сообраќајот и со условите 
на патот и во собраќајот; 

3) основите на функционирањето на уредите на мо-
торното возило значајни за безбедноста на сообраќајот на 
патот (уреди за сопирање, уреди за управување, уреди за 
давање светлосни знаци и за осветлување на патот и на 
возилото, како и пневматиците и сигурносните појаси); 

4) влијанието на недоволното знаење и вештина за 
управување со возило, на алкохолот и опојните дроги и 
лековите на кои е означено дека не смеат да се употребува-
ат пред и за време на возењето, заморот, болестите и дру-
ги неповолни психофизички состојби, природните факто-
ри (снег, магла и други климатски услови) и на состојбата 
на возилото и на патот врз безбедноста на сообраќајот; 

5) содржините што придонесуваат за развивање на 
хумани односи и односи на заемно почитување и разбира-
ње меѓу сите учесници во сообраќајот, врз начелата на оп-
штествена самозаштита и солидарност, како и постапува-
њето во случај на сообраќајна незгода (должности во слу-
чај на незгода, дејства со кои се спречува настапување на 
смрт поради повреди, начин на превоз на повредените ли-
ца). 

На возачкиот испит се утврдува дали кандидатот за 
возач на моторно возило ја познава материјата предвиде-
на со програмата од став 1 на овој член. 

Член 170 
Поучување и проверување на знаењето на возачите 

чие занимање е управување со моторно возило и на при-
ватните автопревозници се врши секоја трета година, од 
денот на издавањето на возачката дозвола односно на по-
следната проверка на знаењето, во работните организации 
за јавен автосообраќај односно во рамките на другите ов-
ластени општествени организации. 

Возачите од став 1 на овој член ги упатува на поучу-
вање и проверка на знаењето организацијата на здружен 
труд друга самоуправна организација или заедница, оц-
штествено-политичка организација или државен орган од-
носно друго правно лице во кое се вработени, а приватни-
те автопревозници - надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина, кој во работната дозвола 
го назначува крајниот рок за проверка на знаењето. 

* 
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Контрола за извршената проверка на знаењето на 
возачот врши надлежниот орган во републиката односно 
во автономната покраина. 

За успешно извршената проверка на знаењето се из-
дава потврда, која важи на територијата на Социјалистич-
ка Федеративна Репбулика Југославија. 

Возачот е должен да ја носи потврдата со возачката 
дозвола. 

Програмата за поучување и проверување на знаењето 
од став 1 на овој член ги опфаќа особено: 

1) познавањето на правилата на сообраќајот на па-
тиштата, одговорноста на возачите во сообраќајот и за-
познавањето со новите прописи; 

2) основните причини за незгоди; 
3) законитостите на движењето на возилата во сооб-

раќајот; 
4) содржините што придонесуваат за развивање на 

хумани односи во сообраќајот; 
5) основите на општествената самозаштита. 

возило чија маса не е поголема од масата на влечното во-
зило, ако најголемата дозволена маса на тие возила или 
на групата возила не е поголема од 3.500 к§. 

Возачот на кого му е издадена возачка дозвола за уп-
равување со моторни возила од категории С и Е има пра-
во да управува со моторно возило од категоријата С и ко-
га му е придодадено приклучно возило чија најголема до-
зволена маса е поголема од 750 

Возачот на кого му е издадена возачка дозвола за уп-
равување со моторни возила од категории И и Е има пра-
во да управува со моторно возило од категоријата и и ко-
га му е придодадено приклучно возило чија најголема до-
зволена маса е поголема од 750 к§. 

Возачот на кого му е издадена возачка дозвола за уп-
равување со моторно возило од категоријата О има право 
да управува и со моторни возила од категориите В и С, а 
возачот на кого му е издадена возачка дозвола за управу-
вање со моторно возило од категоријата С има право да 
управува и со моторно возило од категоријата^*. 

3.' Стекнување право на управување со моторно возило 

Член 171 
Право на управување со моторно возило може да 

' стекне лице кое ги исполнува следните услови: 
1) да е душевно и телесно способно да управува со 

моторно возило; 
2) да наполнило 18 години; 
3) да положило, возачки испит за управување со мо-

торно возило од определена категорија; 
4) со одлука на надлежниот орган да не му е забране-

то управување со моторно возило. 
По искучок од одредбата ,на точка 2 од став 1 на овој 

член, право на управување со автобуси и тролејбуси може 
да стекне лице кое наполнило 21 година, а право на упра-
вување со мотоцикли со мотор чијашто зафатнина не над-
минува 125 сш3 - лице кое наполнило 16 години. 

Право на управување со моторни возила од категори-
ја О може да стекне возач кој има право да управува со 
моторно возило од категорија С: 

1) ако управувал со моторни возила од категоријата 
С најмалку две години; 

2) ако управувал со моторни возила од категории В и 
С вкупно најмалку три години. 

Сојузниот секретар за народна одбрана, во спогодба 
со функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи и со функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските, може да пропише посеб-
ни услови во поглед на старосните граници за возачите на 
моторни возила од категорија С во групен превоз на луѓе 
и услови за управување и начин на превоз на определени 
категории моторни возила и возила на моторен погон на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 172 
Возачката дозвола се издава за управување со мотор-

ни и приклучни возила кои се распоредуваат во категории-
те: А, В, е , и и Е. 

Во категоријата А спаѓаат мотоциклиТе. 
Во категоријата В спаѓаат моторните возила, освен 

возилата од категоријата А, чија најголема дозволена ма-
са не е поголема од 3,500 к§ и кои немаат повеќе од осум 
седишта, не сметајќи го седиштето на возачот. 

Во категоријата С спаѓаат моторните возила за пре-
воз на товар чија најголема дозволена маса е поголема од 
3.500 к§. 

Во категоријата О спаѓаат моторните возила за пре-
воз на лица кои, освен седиштето за возачот, имаат повеќе 
од осум седишта. 

Во категоријата Е спаѓаат групи возила чии влечни 
возила спаѓаат во категориајта В, С или О, а приклучните 
возила имаат маса поголема од 750 к§. 

Возачите на моторни возила од категориите В, С или 
V имаат право да управуваат со моторни возила од тие 
категории и кога им се придодадени лесни приколки, а 
возачите на моторни возила од категоријата В - и со вози-
ла од таа категорија кога им е придодадено приклучно 

Член 173 
Возачка дозвола ќе му се издаде на лицето, по негово 

барање, ако ги исполнува условните од член 171 на овој за-
кон. 

Возачка дозвола издава надлежниот орган во репуб-
ликата односно во автономната покраина на чие подрачје 
лицето на кое му се издава дозвола има живеалиште. 

Возачка дозвола му се издава на лицето и се про-
должува со рок на важење од 10 години, а на лицата поста-
ри од 65 години - со рок на важење од три години. 

Рокот на важење на возачката дозвола од десет годи-
ни се смета од денот на нејзиното издавање односно на 
продолжувањето на нејзиното важење. 

На лицата кои во време на издавањето на возачката 
дозвола имаат повеќе од 55 години возраст возачка дозво-
ла им се издава со рок на важење до навршената 65 година 
возраст, со тоа што тој рок неможе да биде пократок од 
три години. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, во-
зачка дозвола може да се издаде или нејзиното важење 
може да се ограничи и на рокови пократки од роковите ут-
врдени во тој став врз основа на наодот и мислењето на 
здравствената организација на здружен труд во уверение-
то за здравствената способност на лицето. 

Член 174 
Во возачката дозвола се запишуваат сите категории 

на возила со кои возачот има право да управува според 
одредбите од член 172 на овој закон. 

. Возачот има право да управува само со моторно во-
зило од онаа или од оние категории што се запишани во 
возачката дозвола. 

Член 175 
Возачката дозвола за која е издаден дупликат не смее 

да се користи во сообраќајот. 

Член 176 
Возачката дозвола се издава на образец, чија форма, 

боја, содржина, вид и квалитет на материјалот се едно-
образни за целата територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Ако податоците што се внесуваат во возачката дозво-
ла се напишани со кирилица, за користење на возачката 
дозвола во странство тие мораат да се напишат и со лати-
ница. 

За издадените возачки дозволи се води евиденција. 

Член 177 
Возачки испит во Југословенската народна армија 

може да полага воено лице кое во Југословенската народ-
на армија е оспособувано за управување со моторно вози-
ло. 

На военото лице кое ќе положи возачки испит во ју-
гословенската народна армија возачка дозвола му издава 
органот надлежен за издавање на возачки дозволи според 
местото на полагањето на испитот. 
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Програмата за оспособување на кандидати за возачи 
од став 1 на овој член ја опфаќа, најмалку, содржината од 
член 169 на овој закон. 

, Член 178 
Странецот кој привремено престојува во Социјалист 

тичка Федеративна Република Југославија и државјанинот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
кој престојува или живее во странство па повремено ќе до-
јде во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, врз основа на важечката странска возачка дозвола што 
ќе ја издазе надлежниот орган на странската држава и под 
услов на реципроцитет, можат да управуваат со моторно 
возило на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за време на својот привремен пре-
стој во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 179 
Странската возачка дозвола за управување со мотор-

ни возила од категоријата О нема да им се признае на ли-
цата кои немаат 21 година, а странската возачка дозвола 
за управување^ со моторни возила од категоријата В и С -
на лицата кои немаат 18 години. 

Член 180 
Странецот кому му е одобрено постојано населување 

во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
дражвјанинот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија кој ќе се врати од странство односно ќе дојде 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да 
остане постојано во неа, како и персоналот на дипломат-
ските и конзуларните претставништва и на мисиите на 
странски држави и на претставништвата на меѓународни 
организации во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, на странски трговски, сообраќајни, културни 
и други претставништва и на странски дописништва, 
можат да управуваат со моторни возила врз основа на 
важечката странска возачка дозвола за време од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

На лицата од став 1 на овој член важечката странска 
возачка дозвола ќе им се замени, под условите од член 171 
став 1, точ. 1, 2 и 4 и ст. 2 и 3 на овој закон, по нивно бара-
ње, без полагање возачки испит, со југословенска возачка 
дозвола за управување со онаа категорија моторни возила 
во која спаѓаат моторните возила за чие управување се ов-
ластени со странската возачка дозвола. По исклучок и под 
услови на реципроцитет, од персоналот на дипломатските 
и конзуларните претставништва и на мисиите на странски 
држави и на претставништвата на меѓународните органи-
зации во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија,^при замената на странската возачка дозвола нема да 
се бараат докази за исполнувања на условите од член 171 
став 1 точка 1 на овој закон. 

На државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ќе му се замени странска возачка до-
звола со југословенска возачка дозвола и ако во земјата во 
која му е издадена странската возачка дозвола престоју-
вал подолго од шест месеци. 

Странската возачка дозвола од чиј текст не може да 
се заклучи за која категорија односно за кој вид моторни 
возила е издадена или дали и истекол рокот на важење, 
може да се замени во смисла на став 2 од овој член само 
ако подносителот на барањето приложи исправа од која се 
гледа со кои моторни возила може да управува односно 
дека не и истекол рокот на важење. 

Член 181 
Одредбите од чл. 178 и 179 и од член 180 став 1 на 

овој закон за управување со моторни возила врз основа на 
странска возачка дозвола сообразно се применуваат и врз 
управувањето со моторни возила врз основа на важечка 
меѓународна возачка дозвола. 

Меѓународната возачка дозвола ќе се признае само 
ако е издадена од надлежните органи или организации на 
странска држава. Таа дозвола не може да се замени со ју-
гословенска возачка дозвола. 

Член 182 
На возачот кому му е издадена југословенска возачка 

дозвола за управување со моторно возило, по негово бара-
ње, може да му се издаде н меѓународа возачка дозвола. 

Меѓународните возачки дозволи ги издаваат органи-
зациите на Авто-мото сојузот на Југославија. Тие органи-
зации се должни да водат регистар на издадените меѓуна-
родни возачки дозволи. 

Меѓународна возачка дозвола не може да му се изда-
де на возач кому му е изречена мерка на безбедност или за-
штитна мерка забрана на управување со моторно возило 
додека таа забрана трае. 

Меѓународната возачка дозвола издадена во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија не може да 
се користи за управување со моторни возила на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Надзор над издавањето на меѓународни возачки до-
зволи и над водењето регистар врши надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина. 

Член 183 
Кога управува со моторно возило, возачот мора кај 

себе да има соодветна важечка возачка дозвола и е должен 
да ја покаже на барање од овластеното лице. 

Сопственикот односно носителот на правото на рас-
полагање со возило не смее да го даде возилото на управу-
вање лицето од чл. 163 и 164 на овој закон, ниту на ли-
цето кое нема право да управува со моторно возило од-
носно на лицето кое нема право да управува со категори-
јата моторни возила во која спаѓа тоа возила. 

Сопственикот односно носителот на правото на рас-
полагање со возило е должен, на барање од овластеното 
службено лице, да даде податоци за идентитетот на лице-
то на кое му го дал возилото на управување. 

4. Здравствени прегледи на возачите 

Член 184 
Кандидатите за возачи на моторни возила се должни 

пред почетокот на практичниот дел од обуката да се под-
ложат на здравствен преглед. 

Возачите на моторни возила се должни да* се под-
ложуваат и на контролни здравствени прегледи. 

Член 185 
На здравствените прегледи се утврдува дали канди-

датот за возач или возачот ја има потребната телесна и ду-
шевна способност за управувањето со моторни возила. 

Здравствени прегледи на кандидатите за возачи и на 
возачите вршат здравствените организации на здружен 
труд што се оспособени и опремени така што да можат ус-
пешно да ги извршат тие прегледи. 

Член 186 
На контролен здравствен преглед се упатува возач на 

моторно возило за кого основано ќе се посомнева дека од 
здравствени причини повеќе не е способен сигурно да уп-
равува со моторни возила од оние категории за кои му е 
издадена возачката дозвола. у 

Барање за упатување на контролен здравствен пре-
глед може да поднесе секој орган надлежен за контрола на 
сообраќајот на пат, јавното обвинителство, судот, судија-
та за прекршоци, како и организацијата на здружен труд и 
друга организација или орган во кој возачот е вработен во 
својство на возач. Упатувањето на контролен здравствен 
преглед го врши органот кај кој возачот се води во евиден-
ција. 

Член 187 
Организациите на здружен труд и други организации 

и органи како и приватните е автопревозници што врабо-
туваат возачи не смеат да дозволат со нивните моторни 
возила да управува возач кој не се подложил на контрол-
ниот здравствен преглед на кој бил упатен. 
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5. Траење на управувањето со моторно возила 

Член 188 
I 

Возачот кој управува со автобус или со товарно мо-
торно возило или со група возила чија најголема дозволе-
на маса е поголема од 3.500 к§ не смее непрекинато да уп-
равува со возилата подолго од пет часа. 

Како непрекинато управување со возилото од став 1 
на овој член се смета времето за кое возачот немал прекин 
од намјалку половина час. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, не-
прекинатото управување со возило за јавен градски пре-
воз на патници ќе се регулира со самоуправен општ акт. 

Вкупното траење на управувањето со моторните во-
зила од став 1 на овој член не смее да биде подолго од 
осум часови во текот на 24 часа. 

Член 189 
Возачот кој управува со возилото од член 188 став 1 

на овој закон мора, пред почетокот на својот работен ден, 
да има непрекинат одмор од најмалку десет часови. 

Ако во управувањето со возилото од член 188 став 1 
на овој закон се сменуваат двајца возачи и ако во возилото 
се наоѓа уредено легло кое на едниот од нив му овоз-
можува да се одмерува во лежечка положба, секој возач 
мора да има непрекинат одмор од најмалку осум ч^са во 
текот на секои 30 часа патувања. 

Непрекинатиот одмор возачот мора да го користи 
надвор од возилото. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако 
во возилото се наоѓа уредено легло кое на возачот му 
овозможува да се одморува во лежечка положба, возачот 
може да го користи одморот на таквото легло, под услов 
за тоа време возилото да не се движи. 

Вкупното траење на управувањето со возило, одмо-
рите на возачот и начинот на работа на удвоените еки-
пажи на возилата, во обемот што влијае врз безбедното 
управување со моторното возило, како и образецот на ин-
дивидуалната контролна книшка и упатството за нејзино 
пополнување се утврдуваат со пропис донесен врз основа 
на овој закон. 

Кога управува со моторно возило возачот мора кај 
себе да има индивидуална контролна книшка и во неа да 
ги запишува своите активности и е должен да ја покаже на 
барање од овластеното лице. 

По исклучок од одредбата на став 6 од овој член, ин-
дивидуална контролна книшка не мора да има возачот 
ако во возилото е вграден уред што обезбедува запишува-
ње на времето на возењето на членовите на екипажот, вре-
мето поминато во вршење на професионалните активнос-
ти што не спаѓаат во управување со возилото, како и вре-

• мето на одморот, брзината на возилото и поминатото рас-
тојание. 

Член 190 
Возачот кој управува со автобус, со товарно моторно 

возило или со група возила чија најголема дозволена маса 
е поголема од 20 тони, кога во текот на 24 часа поминува 
повеќе од 500 кш, мора да биде заменет со друг возач нај-
доцна по осум часа управување во смисла на одредбите од 
член 188 на овој закон односно по поминати 500 кш пат. 

Член 191 
Одредбите на овој закон за траењето на управување-

то со моторно возило и за одморите на возачите се приме-
нуваат и на возачите на моторни возила регистрирани во 
странство, кога со тие возила управуваат на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
ако со меѓународен договор не е определено поинаку. 

VII. ВОЗИЛА 

1. Општи одредби 

Член 192 
Возилата во сообраќајот на пат мораат да ги испол-

нуваат пропишаните услови во поглед на димензиите, 
вкупната маса и осното оптоварување, како и да ги имаат 
исправни пропишаните уреди и опрема. 

Возилата што не ги исполнуваат пропишаните усло-
ви во поглед на димензиите, вкупната маса и осното опто-
варување можат да учествуваат во сообраќајот на јавен 
пат ако ги исполнуваат посебните услови кои овозможува-
ат безбеден и непречен сообраќај, утврдени во одобрение-
то издадено од надлежниот орган во републиката бдносно 
во автономната покраина на чија територија учествуваат 
во сообраќајот. 

Член 193 
Моторните и приклучните возила регистрирани во 

странство можат да учествуваат во сообраќајот на терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија ако ги имаат исправни уредите и опремата пропи-
шани со важечката меѓународна Конвенција за сообраќа-
јот на патиштата, а во поглед на димензиите, најголемата 
дозволена маса и осното оптоварување - ако ги исполну-
ваат условите пропишани за моторните и приклучните во-
зила регистрирани во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 194 
Моторните и приклучните возила што поединечно се 

произведуваат или преправаат или им се оштетени скло-
повите и уредите суштествени за безбедно учество во сооб-
раќајот, пред пуштањето во сообраќај мораат да бидат 
подложени на испитување во поглед на безбедносно-тех-
ничките карактеристики. 

Безбедносно-техничките карактеристики на препра-
вено моторно и приклучно возило не можат да отстапува-
ат од карактеристиките на возилото, освен ако таква пре-
правка ја предвидел производителот на возилото. 

43а извршеното испитување и техничката исправност 
на моторните и приклучните возила од став 1 на овој член 
се издава уверение. 

Уверението од став 1 на овој член го издава организа-
цијата што ќе ја овласти надлежниот орган во република-
та односно во автономната покраина и важи на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

2. Регистрација на моторни и приклучни возила 

Член 195 
Моторните и приклучните возила што учествуваат во 

сообраќајот на пат мораат да бидат регистрирани. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, не 

мораат да бидат регистрирани: 
1) лесни приколки; 
2) моторни и приклучни возила што се преправени 

или се поправени и со кои се врши пробно возење заради 
испитување и прикажување на нивните својства, или што 
се движат од седиштето на организацијата на здружен 
труд во која се произведени до складот, како и моторните 
и приклучните возила што се движат од местото во кое се 
преземени нерегистрирани до местото во кое ќе бидат ре-
гистрирани - под услов да се означени со посебни таблич-
ки за привремено означување на такви возила во сообра-
ќајот на пат (пробни таблички). 

За возилата од точка 2 став 2 на овој член се издава 
потврда за користење на пробните таблички. Кога управу-
ва со возило кое е означено со пробни таблички, возачот 
мора кај себе да има важечка потврда и е должен да ја по-
каже на барање од овластеното лице. 

За регистрираните возила се води евиденција. 

Член 196 
Можат да се регистрираат само оние моторни и при-

клучни возила за кои на задолжителниот технички пре-
глед ќе се утврди дека се исправни. 

За регистрирано возило се издаваат сообраќајна до-
звола и регистарски таблички. 

Сообраќајната дозвола се издава со рок на важење од 
една година. 

Сопственикот односно носителот на правото на рас-
полагање со возило е должен, ако не ја продолжни регис-
трацијата на возилото во рок од 30 дена од денот на исте-
кот на важењето на сообраќајната дозвола, да му ги врати 
регистарските таблички на надлежниот орган. 

1 1 
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Сопственикот односно носителот на правото на рас-
полагање со возилото е должен, во рок од 15 дена да го од-
јави возилото ако е отуѓено, исчезнато, уништено или от-
пишано, или ако сопственикот го променил постојаното 
живеалиште односно седиште. Во истиот рок сопствени-
кот односно носителот на правото на располагање со во-
зилото е должен да ја пријави промената на кој и да било 
податок што е запишан во сообраќајната дозвола. 

Член 197 
Сообраќајната дозвола се издава на образец чија фор-

ма, боја, содржина, вид и квалитет на материјалот се едно-
образни за целата територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Ако податоците што се внесуваат во сообраќајната 
дозвола се напишани со кирилица, тие за користење на со-
обраќајната дозвола во странство мораат да се напишат и 
со латиница. 

Член 198 
За возилата што се регистрираат во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија се издава една од 
следните видови регистарски таблички: 

1) регистарски таблички за моторни возила, освен за 
мотоцикли; 

2) регистарски таблички за мотоцикли; 
3) регистарски таблички за приклучни возила; 
4) регистарски таблички за моторни и приклучни во-

зила на дипломатски и конзуларни претставништва и на 
мисии на странски држави и на претставништва на меѓу-
народни организации во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на нивниот персонал, на странски 
трговски, сообраќајни, културни и други претставништва, 
на странски дописништва и на постојани странски допис-
ници односно на странци - постојани службеници на 
странски дописништва; 

5) регистарски таблички за привремено регистрирани 
мотори и приклучни возила; 

6) регистарски таблички за моторни и приклучни во-
зила на вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија; 

7) регистарски таблички за определени моторни и 
приклучни возила на органите за внатершни работи; 

8) регистарски таблички за моторни и приклучни во-
зила кои не ги исполнуваат пропишаните услови во по-
глед на димензиите (должина, широчина, височина), од-
носно чија најголема дозволена маса е поголема од 40 то-
ни, односно чија.сопствена маса е поголема од дозволени-
те осни оптоварувања. 

Сите видови регистарски таблички од став 1 на овој 
член се еднообразни на целата територија на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Возилото регистирано во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија не може да ја напушти тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија ако не носи истакната меѓународна ознака на Југо-
славија. 

Член 199 
Ознаките на рагистарските таблички се состојат од 

определени букви и броеви. 

Член 200 
Моторните возила во сообраќај, освен мотоциклите, 

мораат да имаат по две регистарски таблички, а мотоцик-
лите и приклучните возила,- по една регистарска таблич-
ка. 

Регистарските таблички на возилото мораат да бидат 
поставени така што добро да се гледаат и да бидат читли-
ви. 

Лесните приколки што не се регистрираат, мораат во 
сообраќајот на пат на својата задна страна да имаат регис-
тарска табличка со повторен регистарски број на влечно-
то возило. 

Член 201 
Во сообраќајот на пат смее да учествува моторно или 

приклучно возило само за време на важењето на сообра-
ќајната дозвола издадена за тоа возило. 

Кога управува со моторно или со моторно и при-
клучно возило, возачот мора да има со себе важечки сооб-
раќајни дозволи издадени за тие возила и е должен да ги 
покаже на барање од овластеното лице. 

Член 202 
Возилата на вооружените сили на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија се регистрираат спо-
ред прописот што го донесува сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

Член 203 
Моторните и приклучните возила на дипломатските 

и конзуларните претставништва и на мисиите на странски 
држави и на претставништвата на меѓународни организа-
ции во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и на нивниот персонал, на странски трговски, сообра-
ќајни, културни и други претставништва, на странски до-
писништва и на постојаните странски дописнине односно 
на странците - постојани службеници на странски допис-
ништва и моторните и приклучните возила на странците 
на кои заради школување, специјализација, научни ис-
тражувања, вработувања или вршење на професионалана 
дејност, давање азил или признавање на статусот на бегал-
ци им е издадено одобрение за привремен престој подолг 
од шест месеци или за постојано населување во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, како и мо-
торните и приклучните возила на државјаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија што ќе се 
вратат од странство односно што ќе дојдат во Југославија 
да останат постојано во неа, можат да учествуваат во со-
обраќајот во Југославија само ако се регистрирани во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 204 
Моторни и приклучни возила регистрирани во стран-

ска земја можат да учествуваат во сообраќајот на терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија само ако имаат важечка сообраќајна дозвола и ре-
гистарски таблички што ги издал надлежниот орган на 
земјата во која возилото е регистрирано, како и меѓуна-
родна ознака на земјата на регистрацијата. 

Странско приклучно возило што не е регистрирано, 
на својата задна страна мора да има регистарска табличак 
со повторен регистарски број на влечното возило. 

Член 205 
Привремено можат да се регистрираат моторни и 

приклучни возила увезени од странство или набавени во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија чии 
сопственици се странци што во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија привремено престојуваат врз 
основа на важечка патна исправа или државјани на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија кои зара-
ди школување, специјализација, научно истражување, вра-
ботување -или вршење на професионална дејност, привре-
мено престојуваат во странство, моторни и приклучни во-
зила, што се користат врз основа на договор за деловна 
соработка или на договор за закуп склучен помеѓу дома-
шен и странски превозник, како и моторни и приклучни 
возила што се користат заради учество на саеми и спорт-
ски натпревари. 

Возилото што ќе влезе во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија со странски регистарски таб-
лички на кои ознаките и бројот не им се во согласност со 
одредбите на меѓнародните договори што ги ратификува-
ла Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
мора привремено да се регистрира. 

Привремената регистрација на возилото важи нај-
долго една година и, од оправдани причини, може да се 
продолжи вкупно најмногу уште за една година. 

Член 206 
За привремено регистрирано возило се издава по-

тврда за приврмена регистрација и регистарски таблички. 
Кога управува со привремено регистрирано возило, 

возачот кај себе мора да има важечка потврда за привре-

/ I 
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мената регистрација на возилото и е должен да ја покаже 
на барање од овластеното лице. 

3. Технички преглед на моторни и приклучни возила 

Член 207 
Заради проверување на техничката исправност на мо-

торните и приклучните возила се вршат технички прегле-
ди на тие возила. 

Технички преглед на моторните и приклучните вози-
ла се врши најмалку еднаш годишно. 

На техничкиот преглед се утврдува дали моторното 
возило или приклучното возило ги има пропишаните уре-
ди, а особено уредите за управување, уредите за сопирање, 
пневматиците и уредите за давање светлосни сигнали, за 
осветлување на патот и на возилото и за испуштање на со-
горените гасови и дали тие уреди се во исправна состојба, 
како и дали тоа ги исполнува и другите пропишани усло-
ви за учествување во сообраќајот. 

За извршениот технички преглед на моторните и при-
клучните возила се води евиденција. 

Член 208 
Организацијата на здружен труд и друга организаци-

ја или органот што врши технички преглед на моторните 
и приклучните возила мора да биде оспособен и опремен 

. така што да може успешно да го изврши тој преглед. 

VIII. ПОСЕБНИ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 209 
Овластеното лице може да го подложи возачот или 

возачот инструктор на испитување со помош на соодвет-
ни средства и апарати (алкометар и др.) или да го одведе 
на стручен преглед заради проверување дали има алкохол 
во организмот или дали покажува знаци на алкохолна рас-
троеност односно дали се наоѓа под дејство на опвјни дро-
ги или на лекови на кои е означено дека не смеат да се 
употребуваат пред и за време на возењето. 

Возачот или возачот инструктор од став 1 на овој 
член е должен да се подложи на испитувањето односно на 
стурчниот преглед на кој е упатен. 

Анализа на крвта или на уринот се врши кај возачот 
или возачот инструктор кој негира дека е под дејство на 
алкохол, чие присуство во организмот е утврдено со соод-
ветни средства или апарати, како и дека се наоѓа под деј-
ство на опојни дроги или на лекова На кои е означено дека 
не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето, 
ако поради тоа не би настапиле штетни последици за него-
вото здравје. 

Ако со испитувањето спроведено според одредбите 
на овој член е утврдено дека возачот или возачот инструк-
тор е под дејство на алкохол, опојни дроги или на лекови 
на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и 
за време на возењето, трошоците на испитувањето ги под-
несува возачот, односно возачот инструктор. 

Член 210 
Ако на возачот или на возачот инструктор му е изре-

чена мерка на безбедност или заштитна мерка забрана на 
управување со моторно возило, таа забрана му се запишу-
ва во неговата возачка дозвола, како и во меѓународната 
возачка дозвола ако ја има. 

Член 211 
Ако здравствената организација на здружен труд при 

прегледот на возачот или на возачот инструктор утврди 
дека станал телесно или душевно неспособен за управува-
ње со моторни возила, должна е за својот наод и мислење 
веднаш да го извести надлежниот орган за внатрешни ра-
боти кој врз основа на тоа на возачот или на возачот ин-
структор ќе му ја одземе возачката дозвола за времето до-
дека таа неспособност трае. 

На возачот или на возачот инструктор кој има право * 
да управува со моторни возила од повеќе категории, а тоа 
право за одделни категории му биде ограничено од причи-
ните предвидени во став 1 на овој член, ќе му се издаде но-

ва возачка дозвола во која ќе се запишат оние категории 
на моторни возила со кои има право да управува^ 

На возачот или на возачот инструктор кој не ќе се 
подложи на контролниот здравствен преглед на кој е упа-
тен, возачката дозвола ќе му се одземе за времето додека 
не се подложи на тој преглед. 

Член 212 
Овластеното лице на самото место привремено ќе му 

ја одземе возачката дозвола и ќе го исклучи од сообраќај 
возачот кого ќе го затече да управува со возило или што се 
обидува да управува со возило ако е очигледно дека воза-
чот е во таква психофизичка состојба (замор, болест, деј-
ство на опојни дроги или лекови на кои е означено дека не 
смеат да се употребуваат пред и за време на возењето) 
што не е способен безбедно да управува со возилото. 

Овластеното лице ќе постапи на начинот од став 1 на 
овој член спрема возачот од член 164 став 3 на овој закон 
за кого ќе утврди дека во организмот има алкохол или де-
ка покажува знаци на алкохолно растројство, како и спре-
ма возачот за кого ќе утврди дека е под дејство на алкохол 
во смисла на член 164 став 2 од овој закон. 

Овластеното лице ќе го исклучи од сообраќај и воза-
чот кого ќе го затече да управува со моторно возило а не-
ма возачка дозвола од определена категорија или да упра-
вува со возило во време кога е во сила мерката на безбед-
ност или заштитната мерка забрана на управување со мо-
торно возило. 

Овластеното лице ќе постапи на начинот од ст. 1 и 3 
на овој член и спрема возачот инструктор, кого ќе го зате-
че да оспособува кандидат за возач под дејство на алкохол 
во смисла на член 164 став 3 од овој закон, или кој по-
кажува знаци на алкохолно растројство, како и кога ќе го 
затече дека оспособува кандидат за возач а нема возачка 
дозвола од определената категорија или во времето кога е 
во сила мерката на безбедност или заштитната мерка за-
брана на управување со моторно возило. 

Овластеното лице ќе постапи на начинот од став 1 на 
овој член спрема возачот од член 188 на овој закон кој не-
прекинато управува со возило подолго од пет часа однос-
но кој во текот на 24 часа управува со возило подолго од 
осум часа, како и спрема возачот од член 190 на овој закон 
кој со возило во текот на 24 часа ќе помине повеќе од 500 
кш односно кој управува со возилото подолго од осум ча-
са. 

Овластеното лице ќе постапи на начинот од став 1 на 
овој член спрема возачот или возачот инструктор од член 
209 став 2 на овој закон кој ќе одбие да се подложи на ис-
питување односно на стручен преглед на кој е упатен. 

Органот чиј работник одзел возачка дозвола според 
.одредбите на ст. 1, 2,4, 5 и 6 од овој член е должен на воза-
чот да му ја врати дозволата штом ќе престанат причини-
те поради кои е одземена, а најдоцна во рок од 24 часа од 
часот на одземањето. 

Ако возачот не ја преземе одземената возачка дозво-
ла во рок од три дена од денот на одземањето, а возачката 
дозвола не се води во евиденцијата кај органот чиј работ-
ник таа дозвола ја одзел, возачката дозвола ќе му се доста-
ви на органот во чија евиденција се води. 

Овластеното лице што ја одзело возачката дозвола 
според одредбите на ст. 1, 2, 4, 5 и 6 од овој член е должно 
за тоа да му издаде потврда на возачот, која содржи: име 
и презиме на возачот, број на одземената возачка дозвола, 
ден и час на нејзиното одземање и начин на нејзиното вра-
ќање. 

Член 213 
На возачот на моторно возило кој со правосилна од-

лука е казнет за два или повеќе прекршоци од член 224, ос-
вен точ. 4, 14, 18 и 20; од член 226, освен точ. 1, 22, 23, 24, 
25, 30, 31, 33, 34, 35 и 36; од член 227 освен точ. 13, 14, 25, 
27, 28 и 29 или од член 228 став 2, член 229 став 2 и член 
230 став 2 на овој закон, што ги извршил во рок од две го-
дини, при изрекувањето на казната за наредниот пре-
кршок му се изрекува и заштитната мерка присуствување 
на предавања и на прикажување на филмови за последици-
те што произлегуваат од непочитувањето или непознава-
њето на сообраќајните прописи. 
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Ако возачот на моторно возило, кому му е изречена 
заштитната мерка од став 1 на овој член, во истиот рок 
повторно изврши два или повеќе прекршоци од став 1 на 
овој член, при изрекувањето на казната за наредниот пре-
кршок му се изрекува и заштитната мерка упатување на 
проверка од познавање на сообраќајните прописи, сообра-
ќајните знаци и на вештината во управување со моторно 
возило. * 

Ако возачот на моторно возило кому му е изречена 
заштитна мерка не се јави на поканата заради примена на 
заштитната мерка - задолжително присуствување на пре-
давање, на прикажување на филмови со содржина за по-
следиците што произлегуваат од непочитувањето или не-
познавањето на сообраќајните прописи односно на про-
верка на познавањето на сообраќајните прописи, сообра-
ќајните знаци и на вештината во управувањето со мотор-
но возило, или не покаже доволно знаења на проверката, 
привремено ќе му се одземе .возачката возвола и ќе се за-
држи се додека не се подложи на примената на тие мерки 
или не покаже доволно познавање на сообраќајните про-
писи, сообраќајните знаци или на вештината во управува-
њето со моторно возило според програмата за полагање 
на возачки испити. 

Возачот на моторно возило кому му е изречена за-
штитната мерка упатување на проверка на познавањето 
на сообраќајните прописи, сообраќајните знаци и на веш-
тината во управувањето со моторно возило, органот во 
републиката односно во автономната покраина што ја 
спроведува таа мерка може да го упати и на контролен 
здравствен преглед. 

Заштитните мерки од ст. 1 и 2 на овој член можат да 
се изречат заедно со заштитната мерка забрана на управу-
вање со моторно возило кога за тоа се исполнети услови-
те. 

За заштитните мерки од ст. 1 и 2 на овој член што му 
се изречени на возачот чие занимање е управување со мо-
торно возило, надлежниот орган што ја спроведува мерка: 
та ја известува и организацијата односно органот во кој 
возачот е вработен, како и органот што го издал одобре-
нието за вршење на јавен превоз. 

Член 214 
На возачот на моторно возило од чл. 170 и 213 на 

овој закон кој ќе одбие да се подложи на проверка или кој 
при проверката не го покаже потребното познавање на со-
обраќајните прописи, сообраќајните знаци и на вештината 
во управувањето со моторно возило, ќе му се задржи во-
зачката дозвола се додека не се подложи на проверка или 
на таа проверка не покаже доволно знаење за безбедно 
учество во сообраќајот. 

Возачот на моторно возило кој на проверката нема 
да го покаже потребното знаење може, на свое барање, да' 
се подложи на повторна проверка по истекот на 15 дена од 
денот на проверката. 

Ако возачот на моторно возило од член 213 на овај 
закон и по три проверки не покаже доволно знаење не 
може да пристапи на повторна проверка додека не поми-
нат шест месеци од денот на последната проверка. 

Мерките од член 213 став 1 и член 214 став 1 од овој 
закон ги извршуваат надлежните органи во републиката 
односно во автономната покраина. 

Член 215 
Возачот кому му е запишана забраната на управува-

ње со моторно возило во возачката дозвола (член 210), 
возачот кому му е одземена возачката дозвола врз основа 
на член 211 ст. 1 и 3 од овој закон, возачот кому му е одзе-
мена возачката дозвола привремено на самото место врз 
основа на член 212 од овој закон, како и возачот кому му е 
задржана возачката дозвола врз основа на член 214 ст. 1 и 
3 од овој закон, не смее во сообраќајот на пат да управува 
со моторно возило за време на траењето на забраната од-
носно за времето за кое возачката дозвола му е одземена 
или задржана. 

Член 216 
Ако овластеното лице затече возило кое поради тех-

ничка неисправност ги загрозува или ги попречува други-
ве учесници во сообраќајот, или товарот на него е непра-

вилно сместен односно недоволно обезбеден, или со кое 
без дозвола се превезува товар чии димензии односно ма-
са ги пречекоруваат најголемите дозволени димензии од-
носно маса или осно оптоварување, или се движи по пат 
на кој е забрането движењето на возила од тој вид, или се 
движи без зимска опрема на дел од патот и во време кога 
зимската опрема е задолжителна, ќе му нареди на возачот 
веднаш да го прекине движењето со возилото и да ја от-
страни неисправноста или возилото да го одвезе до опре-
делено место каде што може да ја отстрани неисправноста 
односно со возилото да го продолжи движењето на патот 
на кој движењето на тој вид возила е дозволено односно 
да употреби зимска опрема. 

Ако возачот не постапи според наредбата од став 1 
на овој член, овластеното лице ќе го исклучи возилото од 
сообраќај. 

Член 217 
Овластеното лице ќе то исклучи од сообраќај возило-

то кое не е регистрирано или кое ги нема пропишаните ре-
гистарски таблички. 

Овластеното лице кое го исклучило возилото од со-
обраќај на возачот на самото место привремено ќе му ја 
одземе сообраќајната дозвола, а за прекршоците од став 1 
на овој член - и регистарските таблички. 

Органот чиј работник привремено ја одзел сообраќај-
ната дозвола според одредбите на овој член е должен на 
возачот да му ја врати таа дозвола штом престанат причи-

„ ните поради кои е одземена, а најдоцна во рок од 24 часа 
од часот на одземањето, а регистарските таблички да му 
ги достави на органот кај кој возилото се води во евиден-
ција. 

Овластеното лице кое привремено ја одзело собраќај-
ната дозвола или регистарските таблички според одредби-
те на овој член е должно на возачот за тоа да му изаде по-
тврда, која содржи: назив и седиште на органот чијшто 
работник ја одзел сообраќајната дозвола и регистарските 
таблич»Јр, вид и регистарски број на возилото, назив на 
органот што ја издал сообраќајната дозвола, име и прези-
ме на сопственикот односно назив на носителот на право-
то на располагање со возилото и негова адреса, име и пре-
зиме на возачот и негова адреса, причината на одземање-
то, датумот, времето, патот и местото на одземањето, на-
чинот и времето на враќање на сообраќајната дозвола и 
печат и потпис на овластеното лице. 

Ако возачот не ја преземе одземената сообраќајна до-
звола во рок од три дена од денот на одземањето, а сооб-
раќајната дозвола не се води во евиденцијата кај органот 
чијшто работник ја одзел таа дозвола, сообраќајната до-
звола ќе му се достави на органот во чија евиденција се во-
ди возилото. 

Член 218 
На технички преглед ќе се упати моторно или при-

клучно возило што е исклучено од сообраќај поради тех-
ничка неисправност на уредот за управување или на уре-
дот за сопирање, возило кое во сообраќајна незгода е тол-
ку оштетено што оправдано може да се заклучи дека на 
него се оштетени склоповите и уредите што се суштестве-
ни од гледиште на безбедноста на сообраќајот, како и ако 
основано се посомнева дека на возилото е неисправен уре-
дот за спојување на влечното и приклучното возило. 

Член 219 
Кога овластеното лице при вршењето на увид оправ-

дано посомнева дека на возилото што учествувало во со-
обраќајна незгода му се оштетени склоповите и уредите 
што се суштествени за безбедноста на сообраќајот, ќе го 
исклучи тоа возило од сообраќај и привремено ќе ги одзе-
ме регистарските таблички. 

Возилото од став 1 на овој член може да се вклучи во 
сообраќај по извршениот технички преглед на кој е ут-
врдено дека се отстранети оштетувањата и недостатоците 

. поради кои возилото е исклучено од сообраќај. 
Овластеното лице кое го исклучило возилото од став 

1 на овој член е должно да издаде потврда која ги содржи 
податоците од член 217 став 4 на овој закон. 
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Член 220 
Возниот ред во линискиот сообраќај на пат мора да 

му одговара на минималното време на возење што на таа 
линија е потребно за безбеден сообраќај, со оглед на до-
зволената брзина, густината на сообраќајот на патот и 
состојбата и техничко-сообраќајните карактеристики на 
патот, вклучувајќи го и времето на доаѓање и на поаѓање 
од автобуските станици и стојалиштата. 

Органот надлежен за работи на контролата на линис-
киот сообраќај на пат може да го запре сообраќајот на оп-
ределена линија ако утврди дека 90 установениот возен 
ред не се исполнети условите од став 1 на овој член. 

Возните редови за превоз на лица во меѓурепублички-
от и републичко-покраинскиот сообраќај на патиштата се 
усогласуваат и регистрираат во Здружението на сообраќа-
јот при Стопанската комора на Југославија- според по-
стапка и на начин што се утврдени со самоуправен општ 
акт во рамките на тоа здружение. 

Ако возните редови од став 3 на овој член не се усог-
ласат во рок од шест месеци, според постапката и на начи-
нот што се утврдени во тој став, усогласувањето ќе се из-
врши во сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на сообраќајот и врските, i 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 221 
Со парична казна во износ од 1,000.000 до 45,000.000 

динари ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд, самоуправна интересна заедница или друго 
правна лице: 

1) ако произведува, одржува, поправа или преправа 
возила или пушта во промет возила, уреди или резервни 
делови за возила спротивно на одредбите од член 6 на 
овој закон; 

2) ако не организира или трајно не врши контрола 
над Исполнувањето на пропишаните услови за работа на 
возачите или на возачите инструктори, или над исполну-
вањето на условите предвидени за обучување на кандидат 
тите за возачи на возила на моторен погон или за возачи 
кои полагаат возачки испит, над техничаката исправност 
на возилата или над исполнувањето на условите прдвиде-
ни со други прописи од кои зависи безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата (член 8 став 3); 

3) ако не му обезбеди на возачот кој управува со авто-
бус, товарно моторно возило или со група возила чија нај-
голема дозволена маса е поголема од 3.500 kg непрекинат 
десетчасовен одмор пред почетокот на ^неговиот работен 
ден (член 189 став 1); , 

4) ако не обезбеди возачот кој управува со автобус, 
товарно моторно возило или со група возила чија најголе-
ма Дозволена маса е поголема од 20 тони, кога во текот на 
24 часа поминува повеќе од 500 km, да се замени со друг 
возач најдоцна по осум часа управување со возилото од-
носно по поминати 500 km пат (член 190); 

5) ако возниот ред во линиски сообраќај на пат не им 
одговара на условите утврдени во член 220 став 1 од овој 
закон; / 

6) ако врши сообраќај на линија на која сообраќајот е 
запрен според одредбата на член 220 став 2 од овој закон. 

Одговорното лице вQ организацијата на здружен 
труд, во самоуправната интересна заедница или во друго 
правно лице ќе се казни за стопанскиот престап од став 1 
на овој член со парична казна од 100.000 до 2,500.000 дина-
ри. 

Член 222-
Со парична казна од 250.000 до 2,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд, само-
управната интересна заедница или друго правно лице: 

1) ако не организира или трајно не врши контрола 
над состојбата и одржувањето на јавните патишта или на 
објектите на нив, над поставувањето на сообраќајните зна-
ци, или на посебните уреди за соодветно осветлување и оз-
начување на обележаните пешачки премини, како и над 
обезбедувањето услови за безбеден и непречен сообраќај 
најавен пат (член 8 ст. 1 и 2); 

2) ако подига објекти, уреди или постројки, сади сад-
ници или поставува предмети со ки се намалува преглед-

носта на јавниот пат или на железничката пруга со која 
патот се вкрстува во исто ниво, како и прегледноста на 
раскрсница, или врши какви и да било дејствија што би 
можеле да го загрозуваат или попречуваат сообраќајот на 
јавен пат или да го оштетуваат јавниот пат или објектите 
на него (член 21 став 1); 

3) ако пред почетокот на работите на јавен пат не го 
обезбеди местото на кое се изведуваат работите, или ако 
за времетраењето на работите не организира безбеден: со^ 
обраќај на местото на изведување на работите, или ако по 
завршувањето на работите не ги отстрани од јавниот пат 
остатоците од материјал, средствата за работа, сообраќај-
ните знаци, браниците или другите предмети (член 22); 

4) ако веднаш, не преземе мерки за отстранување на 
пречките и за воспоставување на безбеден сообраќај во 
случаите од член 23 на овој закон; 

5) ако нареди или дозволи со негово возило на мото-
рен погон да се влече приклучно возило спротивно на од-
редбите од лен 79 на овој закон; 

6) ако нареди или дозволи да се изврши влечење на 
натоварено товарно возило со приклучно возило или без 
приклучно возило односно трактор со приколка спротив-
но на одредбите од член 85 на ОВОЈ закон; 

7) ако нареди или дозволи во неговото возило да се 
вградат уреди за давање поребни знаци или таквото вози-
ло да се употребува во сообраќајот на пат спротивно на 
одредбите од член 125 став 5 на овој закон: 1 

8) ако нареди или дозволи неговото возило во сооб-
раќајот на пат да се оптовари над дозволената носивост, 
или над дозволеното осно оптоварување или над најголе-
мата дозволена маса или над можностите што ги дозволу-
ваат особините на патот и техничко-конструкционнте 
можности на возилото, или ако со неговото возило се пре-
везува товар кој не е распореден или прицврстен на начи-
нот определен во чели 126 на овој закон; . 

9) ако во поглед на обележувањетр на јавните патиш-
та со сообраќајни знаци не постапи според одредбите на 
чели 129 ст. 1 и 2 од овој закон; 

10) ако не постави или не ги одржува сообраќајните 
знаци на патот така што да бидат лесно уочливи дење и 
ноќе, или ако не ги отстрани, не ги дополни или не ги за-
мени рообраќајните знаци што не одговараат на изменети-
те услови на сообраќајот на патот или на барањата на без-
бедноста на сообраќајот (член 130); * 

И) ако на јавен пат постави табли, знаци, светла, 
столбови или други слични предмети GO КОИ се засолнува 
или се намалува видливоста на доставените сообраќајни 
знаци, ИЛ1Ј кои со својата форма, боја, изглед или со мес-
тото на поставувањето имитираат ИЈШ личат на некој со-
обраќаен знак, или ги заслепуваат учесниците во сообраќа-
јот, или го одвраќаат нивното внимание во мед)а која 
може да биде опасна за безбедноста на сообраќајот (член 
132); 

12) ако на јавен пат, надвор од населба, со современ 
коловоз за сообраќај во обете насоки, на кој постојат само 
две сообраќајни ленти, не ги одвои тие ленти со соодветна 
надолжна линија на коловозот, а на магистрален пат не ги 
обележи и со рабни линии (член 142 став 2); 

13) ако не постави соодветни сообраќајни знаци пред 
преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво 
(член 143 став 1); 

14) ако постапи спротиво на одредбите од член 147 на 
овој закон; 

15) ако не постави уред за давање на светлосни знаци 
или уред за давање на звучни знаци на премин на пат пре-
ку железничка пруга во исто ниво во случаите од член 148 
на овој закон; 

. 16) ако на патот на кој настанале пречки што не 
можат веднаш да се отстранат или на кој се изведуваат ра-
боти не постапи според одредбите на член 149 ст. 1 и 2 на 
овој закон; 

17) ако не го извести надлежниот орган за внатреш^ 
работи за приемот на лице повредено во сообраќајна не 
згода или за смртта на лице повредено во сообраќајна 'не-
згода (член 155); 
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19) ако нареди или дозволи со возило да управува 
возач за кого може да се заклучи дека поради замор, бо-
лест, тешка психичка состојба или употреба на опојни 
дроги или лекови на ЈСОИ е означено дека не смеат да се 
употребуваат пред и за време на возењето не е во состојба 
сигурно да управува со возилото (член 163); 

20) ако нареди или дозволи возач односно возач ин-
структор кој во организмот има алкохол или покажува 
знаци на алкохолно растројство да започне да управува со 
возило односно да оспособува кандидат за возач во прак-
тично управување со возило противно на одредбите на 
член 164 став 3 од овој закон; 

21) ако нареди или дозволи со неговото возило да уп-
равува лице кое нема право џг. управува со моторно вози-
ло или нема право да управува со возило од онаа катего-
рија во која спаѓа возилото (член 183 став 2); 

22) ако со неговото моторно возило управува возач 
кој не бил подложен на контролен здравствен преглед 
(член 187); 

23) ако возач на автобус или на товарно моторно во-
зило или на група возила чија најголема дозволена маса е 
поголема од 3.500 kg управува со возило непрекинато по-
долго од 5 часа (член 188 став 1); 

24) ако во сообраќајот на пат употребува возило кое 
не ги исполнува пропишаните услови во поглед на димен-
зиите, вкупната маса или осното оптоварување, или ги не-
ма исправни пропишаните уреди за управување, уредите 
за запирање, уредите за спојување на влечното и приклуч-
ното возило, тахографот и пневматиците (член 192 став 

25) ако постапи спротивно на одредбите од член 194 
на овој закон; 

26) ако на возилото користи регистарски таблички 
што не се издадени за тоа возило (член 196 став 2); 

27) ако на надлежниот орган не му ги врати регистар-
ските таблички на возилото на кое не му е продолжена ре-
гистрацијата ни по 30 дена од истекот на важењето на ре-
гистрацијата или ако во пропишаниот рок не го одјави 
возилото односно не ја пријави промената на податоците 
запишани во сообраќајната дозвола (член 196 ст. 4 и 5); 

28) ако нареди или дозволи возач кому забраната на 
управување со моторно возило му е запишана во возачка-
та дозвола или кому му е одземена или задржана возачка-
та дозвола да управува со моторно возило во сообраќајот 
на пат за времетраењето на таа забрана односно за време-
то за кое возачката дозвола му е одземена или задржана 
(член 215); 

29) ако нареди или дозволи во сообраќајот на пат да 
учествува моторно или приклучно возило што е упатено 
на технички преглед, а не е подложено на тој преглед 
(член 218); 

30) ако нареди или дозволи во сообраќајот да учес-
твува возило на кое не е извршен технички преглед, а на 
кое во сообраќајна незгода му се оштетени склоповите и 
уредите суштествени од гледиште на ©безбедноста на со-
обраќајот (член 219 став 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 50.000 до 250.000 динари и одговорното 
лице во организацијата на здружен труд, во самоуправна-
та интересна заедница или во друго правно лице. 

Со парична казна од 50.000 до 250.000 динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното 
лице во органот на општествено-политичката заедница 
или во друг државен орган. 

Член 223 
Со парична казна од 150.000 до 2,000.000 динари ќе со 

казни за прекршок организација на здружен труд, самоуп-
равна интересна заедница или друго правно лице: 

1) ако остави на пат оштетени возила, предмети или 
материи што можат да ја попречуваат или загрозат без-
бедноста на сообраќајот (член 28 став 1); 

2) ако нареди или дозволи во сообраќајот на пат да 
учествува возило за превоз на деца што не е обележано со 
посебен знак (член 32 став 5); 

3) ако на свои моторни или приклучни возила не ја 
стави пропишаната ознака за најголемата дозволена брзи-
на на движење за тие возила (член 48 став 3); 

4) ако нареди или дозволи неисправно возило на мо-
торен погон да се влече спротивно на одредбите од член 
83 став 2 на овој закон; 

5) ако нареди или дозволи со негово возило да се пре-
везува товар спротивно на одредбите од член 127 на овој 
закон; 

6) ако не обезбеди товарот во возилото ноќе, како и 
дење во случај на намалена видливост, да биде означен на 
начинот утврден во член 128 на овој закон; 

7) ако отстрани или оштети сообраќаен знак или го 
измени значењето на сообраќајниот знак (член 131 став 2); 

8) ако на автопат, на пат резервиран за сообраќај на 
моторни возила, на магистрален, регионален и локален 
пат знаците за опасност и знаците за изречни наредби не 
ги премачка со рефлектирачки материи или не ги осветли 
со сопствен извор на светлина (член 134); 

9) ако рабовите на коловозот на делот од патот низ 
тунел, како и врвовите на пешачките острови, островите 
за насочување на сообраќајот и други објекти на колово-
зот што ноќе не се доволно осветлени не ги обележи на на-
чинот пропишан во член 140 ст. 2 и 3 на овој закон; 

10) ако при изведувањето работи на патот постави 
браници што не се бојосани односно осветлени на начинот 
пропишан во член 149 став 3 од овој закон; 

11) ако моторното возило на кое кандидатот за возач 
се оспособува за практично управување со возило не го 
обележи со посебни таблички (член 168); 

12) ако не го води или неуредно го води регистарот 
на издадените меѓународни возачки дозволи или издаде 
меѓународна возачка дозвола на возач кому му е изречена 
мерка на безбедност или заштитна мерка забрана на упра-
вување со моторно возило додека таа забрана трае (член 
182 ст. 2 и 3); 

13) ако дозволи кандидатот за возач на моторно вози-
ло да се обучува од практичниот дел на обуката без здрав-
ствен преглед (член 184 став 1); 

14) ако нареди или дозволи со негово моторно и при-
клучно возило во сообраќајот да учествува возач без инди-
видуална контролна книшка, како и ако во неа не е запи-
шан прегледот на активностите на возачот (член 189 став 
6); 

15) ако нареди или дозволи во сообраќајот на пат да 
се употребува возило кое нема пропишана опрема или ис-
правни пропишани уреди, освен уредите за управување, 
уредите за сопирање, уредите за спојување на влечно или 
приклучно возило, тахограф и пневматици (член 192 став 
1); 

16) ако нареди или дозволи негови нерегистрирани 
моторни или приклучни возила да учествуваат во сообра-
ќајот на пат (член 195 став 1); 

17) ако нареди или дозволи негови моторни или при-
клучни возила да учествуваат во сообраќајот на пат без 
пробни таблички или по истекот на важењето на пробните 
таблички (член 195 став 2 точка 2 и став 3); 

18) ако нареди или дозволи во сообраќајот на пат да 
учествува негово моторно или приклучно возило по исте-
кот на важењето на сообраќајната дозвола (член 201 став 
1); 

19) ако нареди или дозволи негово моторно или при-
клучно возило што било привремено регистрирано да 
учествува во сообраќајот на пат по истекот на важењето 
на привремената регистрација (член 205 став 3). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 20.000 до 120.000 динари и одговорното 
лице во организацијата на здружен труд, во самоуправна-
та интересна заедница или во друго правно лице. 

Со парична казна од 20.000 до 120.000 динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното 
лице во органот на општествено-политичката заедница 
или во друг државен орган. 

Член 224 
Со парична казна од 250.000 до 2,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок приватен автопревозник кога лично уп-
равува со свое возило, како и кога ќе го довери своето воз-
ило на друго лице на управување: 

1) ако остави на пат оштетено возило, предмети или 
материи што можат да ја попречуваат или загрозат без-
бедноста на сообраќајот (член 28 став 1); 
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2) ако со возило на моторен погон влече приклучно 
возило спротивно на одредбите од член 79 на овој закон; 

3) ако влече неисправно возило спротивно на одред-
бите на член 83 став 2 од овој закон; 

4) ако во возило вгради уреди за давање на посебни 
знаци или ако такво возило употребува во сообраќајот на 
пат спротивно на одредбите на член 125 став 5 од овој за-
кон; 

5) ако со возило превезува товар спротивно на одред-
бите на член 126 од овој закон; 

6) ако со возило превезува товар спротивно на одред-
бите од член 127 на овој закон; 

7) ако ноќе или дење во случај на намалена видливост 
најиздадените точки на товарот што го превезува со вози-
лото не ги означи на начинот утврден во член 128 од овој 
закон; 

8) ако управува со возило или нареди или дозволи со 
неговото возило да управува лице за кое може да се заклу-
чи дека поради замор, болест, тешка психичка состојба 
или употреба на опојни дроги или лекови на кои е означе-
но дека не смеат да се употребуваат пред и за време на 
возењето, нема да биде во состојба сигурно да управува со 
возилото (член 163); 

9) ако управува со возило или нареди или дозволи со 
неговото возило да управува лице за кое може да се заклу-
чи дека има алкохол во организмот или кое покажува з^а-
ци на алкохолна растроеност (член 164); 

10) ако управува со возило или нареди или дозволи 
со неговото возило да управува лице кое нема право да уп-
равува со моторно возило или нема право да управува со 
возило од онаа категорија во која спаѓа тоа возило (член 
183 став 2); 

11) ако управува со возило а не се подложил на кон-
тролен здравствен преглед, или возилото го даде на упра-
вување на возач кој не се подложил на контролен здрав-
ствен преглед (член 184 став 2 и член 187); 

12) ако со автобус, со товарно моторно возило или со 
група возила чијашто најголема дозволена маса е поголе-
ма од 3.500 kg непрекинато управува подолго од пет часа 
(член 188 став 1); 

13) ако на возач кој управува со автобус или со товар-
но моторно возило или со група возила чијашто најголе-
ма дозволена маса е поголема од 3.500 kg не му обезбеди 
непрекинат десетчасовен одмор пред почетокот на негови-
от работен ден (член 189 став 1); 

14) ако неговото возило во сообраќајот учествува без 
индивидуална контролна книшка, како и ако во неа не е 
запишан прегледот на активностите на возачот (член 189 
став 6); 

15) ако на возач кој управува со автобус или со товар- • 
но моторно возило или со група возила чија најголема до-
зволена маса е поголема од 20 тони не му обезбеди замена 
со друг возач најдоцна по осум часа управување со такво 
возило односно по поминати 500 километри или ако тие 
услови не ги почитува кога самостојно управува со такво 
возило (член 190); 

16) ако во сообраќајот на пат употребува моторно 
или приклучно возило кое не ги исполнува пропишаните 
услови во поглед на димензиите, вкупната маса или осно-
то оптоварување, или кое ги нема исправни пропишаните 
уреди за управување, уреди за сопирање, уреди за спојува-
ње на влечно и приклучно возило, тахограф и пневматици 
или нема тахограф или за време на возењето не го вклучу-
ва (член 192 став 1); 

17) ако негови нерегистрирани моторни и приклучни 
возила учествуваат во сообраќајот на пат (член 195 став 
1); 

18) ако негови моторни и приклучни возила учестува-
ат во сообраќајот на пат без пробни таблички или по исте-
кот на важењето на пробните таблички (член 195 став 2 
точка 2 и став 3); 

19) ако на возилото користи регистарски таблички 
што не се издадени за тоа возило (член 196 став 2); 

20) ако на надлежниот орган не му ги врати регистар-
ските таблички на возилото на кое не му е продолжена ре-
гистрацијата ни по 30 дена по истекот на регистрацијата, 
или ако во пропишаниот рок не го одјави возилото однос-
но не ја пријави промената на податоците запишани во со-
обраќајната дозвола (член 196 ст. 4 и 5); 

,21) ако во сообраќајот на пат употребува возилото 
истекот на времето на важењето на сообраќајната дозвола 
издадена за тоа возило (член 201 став 1); 

22) ако во сообраќајот на пат учествува со моторно 
или приклучно возило што е упатено на технички преглед, 
а не е подложено на тој преглед (член 218); 

23) ако во сообраќајот на пат учествува со моторно 
или приклучно возило над кое не е извршен технички пре-
глед, а на кое во сообраќајна незгода му се оштетени скло-
повите и уредите суштествени од гледиште на безбедноста 
на сообраќајот (член 219 став 2). 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е предизви-
кана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот 
или сообраќајна незгода, сторителот ќе се казни со парич-
на казна од 300.000 до 2,500.000 динари или со казна за-
твор во траење до 60 дена. 

За прекршокот од став 1 на овој член што е сторен од 
материјална заинтересираност, на сторителот може да му 
се изрече, покрај паричната казна, и казна затвор во трае-
ње до 30 дена. 

Член 225 
Со парична казна од 250.000 до 2,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок лицето кое во самостојното вршење на 
занаетчиската дејност со личен труд со средствата во соп-
ственост на граѓани произведува, одржува, поправа или 
преправа возила, уреди и резервни делови спротивно на 
пропишаните услови неопходни за безбедно учествување 
на возилата во сообраќајот на патиштата (член 6). 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е предизви-
кана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот 
или сообраќајна незгода, сторителот ќе се казни со парич-
на казна од 300.000 до 2,500.000 динари или со казна за-
твор во траење до 60 дена. 

За прекршокот од став 1 на овој член што е сторен од 
материјална заинтересираност на сторителот може да му 
се изрече, покрај паричната казна, и казна затвор во трае-
ње до 30 дена. _ 

Член 226 
Со парична казна од 40.000,до 200.000 динари или со 

казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок: 
1) лице кое најавен пат подига објекти, уреди или по-

стројки, сади садници или поставува предмети со кои се 
намалува прегледноста на патот, на железничката пруга 
или на раскрсницата, или врши какви и да било дејствија 
што би можеле да го загрозуваат или попречуваат сообра-
ќајот на јавен пат или да го оштетуваат јавниот пат или 
објектите на него, подига и поставува споменици, рекла-
ми, крајпатни и други спомен-знаци, продава производи и 
ел. (член 21); 

2) возач кој не ќе го запре возилото кога ќе наиде на 
возило со кое се превезуваат деца, кога тоа возило е запре-
но на коловозот заради влегување или излегување на деца-
та (член 32 став 4); 

3) возач кој на пат постапува спротивно на одредбите 
од член 42 став 3 на овој закон; 

4) возач кој со возилото на пат во населба се движи со 
брзина која за повеќе од 30 km на час е поголема од дозво-
лената брзина односно возач кој со возилото на пат над-
вор од населба се движи со брзина која за повеќе од 50 km 
на час е поголема од дозволената брзина (член 46 и член 
48 ст. 1 и 2); 

5) возач кој во поглед на пропуштањето на возилата 
ќе постапи спротивно на одредбите од член 50 на овој за-
кон; 

6) возач кој на место на кое сообраќајот е регулиран 
со светлосни сообраќајни знаци не ќе го запре возилото на 
знак на црвено светло (член 52 став 1); 

7) возач кој врши недозволено престигнување од дес-
ната страна (член 59 став 1); 

8) возач кој од левата страна престигнува возило кое 
на коловозот зазело таква положба и чијшто возач дава 
таков знак што да може со сигурност да се заклучи дека 
тоа возило скршнува налево (член 59 став 2); 

9) возач кој од левата страна престигнува возило кое 
се движи по шини поставени на средината на коловозот 
или ако го престигнува од десната страна кога помеѓу тоа 
возило и десниот раб на коловозот не постои сообраќајна 
лента (член 59 став 3); 



Страна 1364 - Број 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 12 август 1988 

10) возач кој ја зголемува брзината на движењето на 
своето возило додека друго возило го престигнува (член" 
61 став 2); 

11) возач кој ќе започне престигнување на запрена ко-
лона возила или на колона возила во движење (член 62 
став 1 точка 1); 

12) возач кој ќе започне престигнување или обиколу-
вање кога возачот на возилото што се движи зад него за-
почнал престигнување (член 62 став 1 точка 2); 

13) возач кој ќе започне престигнување кога возачот 
на возилото што на истата сообраќајна лента се движи 
пред него дал знак дека е со намера да изврши престигну-
вање или обиколување (член 62 став 1 точка 3); 

14) возач кој ќе започне престигнување кога сообра-
ќајната лента по која е со намера тоа да го стори не е сло-
бодна на доволно растојание и со тоа ќе го загрози или по-
пречи сообраќајот од спротивната насока (член 62 став 1 
точка 4); 

15) возач кој ќе започне престигнување или обиколу-
вање на сообраќајна лента што е наменета за движење на 
возила од спротивната насока, ако по извршеното пре-
стигнување или обиколување не може без попречување 
или загрозување на другите учесници во сообраќајот по-
вторно да заземе положба на сообраќајната лента по која 
се движел пред започнувањето на престигнувањето или 
обиколување^, како и возачот кој ќе започне престигнува-
ње на сообраќајната лента што е наменета за присилно за-
пирање на возилата (член 62 став 1 точ. 5 и 6); 

16) возач кој врши престигнување на сообраќајна лен-
та што е наменета за сообраќај од спротивната насока 
пред врвот на преслап на патот или во кривина каде што 
прегледноста е недоволна (член 64); 

17) возач кој престигнува друго возило спротивно на 
одредбите од член 65 на овој закон; 

18) возач кој престигнува возило што застанало пред 
обележан пешачки премин заради пропуштање на пешаци 
(член 66); 

19) возач кој не ќе го запре возилото пред обележан 
пешачки премин кога со даден знак му е забрането поми-
нувањето (член 110 став 1); 

20) возач или терач на добиток кој не ќе се запре пред 
премин на патот преку железничка пруга во исто ниво ако 
уредот за затворање е спуштен или ако тој уред веќе по- / 
чнал да се спушта или ако се даваат светлосни или звучни 
знаци за предупредување дека тој уред ќе почне да се 
спушта односно дека по пругата наидува воз (член 113); 

21) возач или терач на добиток кој не ќе се запре пред 
премин на патот преку железничка пруга во исто ниво на 
кој се поставени светлосни сообраќајни знаци, кога ќе се 
појави црвено трепкаво или црвено непрекинато светло 
(член 114 став 1); 

22) возач кој во сообраќајот на пат употребува возило 
спротивно на одредбата од член 125 став 5 на овој закон; 

23) лице кое ќе отстрани или оштети сообраќаен знак 
или опрема на патот или ќе го измени значењето на сооб-
раќајниот знак (член 131 став 2); 

24) лице кое ќе постапи спротивно на средбата на 
член 132 на овој закон; 

25) учесник во сообраќајот кој не постапува според 
барањето изразено со помош на знак или според наредба-
та на овластеното лице (член 150 став 1); 

26) лице кое непосредно учествувало во сообраќајна 
незгода во која има загинати или повредени лица или на-
станала голема материјална штета, ако зема алкохолни 
пијалаци или опојни дроги или лекови на кои е означено 
дека несмеат да се употребуваат пред и за време на возе-
њето пред да се изврши увид (член 157 став 1); 

27) возач кој управува со возило под дејство на опој-
ни дроги или лекови на кои е означено дека не смеат да се 
употребуваат пред или за време на возењето (член 163); 

28) возач кој во сообраќајот на пат управува или ќе 
почне да управува со возило или возач инструктор додека 
оспособува кандидат за возач во практичното управување 
со возило спротивно на одредбите од член 164 на овој за-
кон; 

29) возач кој во сообраќајот на пат управува со мо-
торно возило пред стекнувањето право на управување со 
моторно возило (член 171); 

30) возач кој управува со моторно возило од онаа ка-
тегорија која не е назначена во неговата возачка дозвола 
(член 174 став 2); 

31) возач кој во сообраќајот користи возачка дозвола 
за која е издаден дупликат (член 175); 

32) возач кој во сообраќајот на пат управува со вози-
ло кое не ги исполнува пропишаните услови во поглед на 
димензиите, вкупната маса и осното оптоварување или не-
ма исправни пропишани уреди за управување, уреди за со-
пирање, уреди за спојување на влечно и приклучно возило, 
тахограф, пневматици или нема тахограф или ако за вре-
ме на возењето не го вклучи (член 192 став 1); 

33) возач кој во сообраќајот на пат управува со мо-
торно или приклучно возило кое не е регистрирано (член 
195 став 1); 

34) возач кој на надлежниот орган не ќе му ги врати 
регистарските таблички на возилото на кое не му е про-
должена регистрацијата ни по 30 дена од истекот на 
важењето на регистрацијата (член 196 став 4) или кој не ќе 
го одјави возилото или не ќе ја пријави промената на 
податоците запишани во сообраќајната дозвола во рок од 
15 дена (член 196 ст. 4 и 5); 

35) возач кој во сообраќајот на пат управува со мо-
торно или приклучно возило по истекот на важењето на 
сообраќајната дозвола (член 201 став 1); 

36) возач или возач инструктор кој ќе одбие да се по-
дложи на испитување со помош на соодветни средства и 
апарати или на стручен преглед зарари проверување дали 
во организмот има алкохол или дали покажува знаци на 
алкохолна растроеност односно дали се наоѓа под дејство 
на опојни дроги или на лекови на кои е означено дека не 
смеат да се употребуваат пред и за време на возењето 
(Член 209 ст. 1 и 2); 

37) возач кој во сообраќајот на пат управува со вози-
ло додека трае забраната на управување со моторно вози-
ло која е запишана во неговата возачка дозвола, или во 
времето за кое возачката дозвола е задржана или привре-
мено одземена на самото место (член 215). 

За прекршокот од точ. 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 
27, 28, 36 и 37 од став 1 на овој член на возачот или на во-
зачот инструктор, покрај казната, ќе му се изрече и за-
штитна мерка забрана на управување со моторно возило 
во траење од три месеци до една година, а и за другите 
прекршоци од тој став таа мерка може да се изрече во ис-
тиот период. 

За прекршокот од став 1 на овој член со кој е предиз-
викана непосредна опасност за друг учесник во сообраќа-
јот или е предизвикана сообраќајна незгода, сторителот ќе 
се казни со парична казна од 50.000 до 250.000 динари или 
со казна затвор од 30 до 60 дена, а на возачот, покрај каз-
ната, ќе му се изрече и забрана на управување со моторно 
возило во траење од три месеци до една година. 

Ако при изрекувањето на казната за прекршоците од 
точ. 27), 28), 29) и 37) на став 1 од овој член се утврди дека 
возачот на моторно возило во текот на последните две го-
дини бил казнет со правосилна одлука за прекршоците 
предвидени во наведените точки, ќе се казни со казна за-
твор во траење од 15 до 60 дена. 

За прекршоците за кои може или мора да се изрече 
заштитна мерка забрана на управување со моторно вези-
ло, на возачот кој во сообраќајот на пат управува со група 
возила, покрај казната, ќе му се изрече и заштитна мерка 
забрана на управување со моторно возило од онаа катего-
рија во која спаѓаат влечните моторни возила. 

Член 227 
Со парична казна од 25.000 до 150.000 динари или со 

казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) лице кое на пат ќе остави оштетено возило, пред-

мети или материи што можат да ја попречуваат или загро-
зат безбедноста на сообраќајот (член 28 став 1); 

2) возач кој од коловозот не ќе ги отстрани предмети-
те што од возилото ќе паднат на патот и предметите што 
при запирањето на возилото ги ставил на патот (член 28 
став 2); 

3) возач кој со ненамалена брзина се движи покрај во-
зило за јавен превоз на патници или покрај автобус со кој 
се врши превоз за сопствени потреби, запрен на стојалиш-
те, и со тоа ќе ги загрози лицата што во тоа возило влегу-
ваат или од него излегуваат (член 32 став 1); 

4) возач кој е со намера на патот да изврши некое деј-
ствие со возилото, а претходно не се уверил дека тоа може 
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да го стори без опасност за другите учесници во сообраќа-
јот или за имотот (член 38); 

5) возач кој не се движи по десната страна на колово-
зот во насоката на движењето (член 41 став 1) или кој воз-
илото во движење го држи спротивно на одредбите од 
член 41 став 2 на овој закон; 

6) возач кој на патот со коловоз за сообраќај на вози-
ла во обете насоки, на кој постојат најмалку четири сооб-
раќајни ленти, преминува со возилото на коловозната лен-
та наменета за сообраќај на возилата од спротивната на-
сока (член 42 став 1); 

7) возач кој на патот со коловоз за сообраќај во обете 
насоки, на кој постојат три сообраќајни ленти, се движи 
по сообраќајната лента која се наоѓа покрај левиот раб на 
патот во правецот на движењето на возилото (член 42 став 
2); 

8) возач кој брзината на движењето на своето возило 
не ќе ја приспособи кон својствата и состојбата на патот и 
кон другите сообраќајни услови, така што да не може во-
зилото навреме да го запре пред пречката што под даде-
ните услови може да ја предвиди (член 45 став 1); 

9) возач кој се доближува до раскрсница со таква 
брзина што да не може да се запре и да ги пропушти вози-
лата што на раскрсницата имаат првенство на минување 
(член 51 став 2); 

10) возач кој врши престигнување или обиколување 
кога, со оглед на карактеристиките на патот и постојните 
околности на патот и во сообраќајот или на техничките 
особини на возилото, ги загрозува другите учесници во со-
обраќајот (член 58 став 2); 

11) лице кое ќе постапи спротивно на одредбите од 
член 70 став 2 на овој закон; 

12) возач кој со возилото ќе пресече колона деца, вој-
ници, погребна поворка или друга организирана поворка 
на граѓани која се движи по коловозот (член 78); 

13) возач на возило на моторен погон кој при влечење 
на приклучно возило ќе постапи спротивно на одредбите 
од член 79 на овој закон; 

14) пешак односно водач или терач на добиток кој ќе 
постапи спротивно на одредбата од член 90 став 1 на овој 
закон; 

15) терач на добиток кој не го контролира добитокот 
што се движи по патот (член 102 став 1); 

16) возач кој во однос на пешакот кој стапил или кој 
стапува на обележан пешачки премин постапува спротив-
но на одредбите од член 110 ст. 2, 3 и 4 на воој закон; 

17) возач кој со возилото се приближува до премин на 
патот преку железничка пруга во исто ниво на начин спро-
тивен на одредбите од член 112 на овој закон; 

18) возач на моторно возило што влече друго мотор-
но возило ако постапи спротивно на одредбите од член 
117 став 1 и од член 121 на овој закон; 

19) возач или пешак кој во однос на возилата под 
придружба ќе постапи спротивно на одредбите од член 
124 на овој закон; 

20) возач или пешак кој во однос на возилата со пра-
во на првенство на минување ќе постапи спротивно на од-
редбите од член 125 ст. 1 до 4 на овој закон; 

21) возач кој со возилото превезува товар со кој се за-
грозува безбедноста на учесниците во сообраќајот или им 
се нанесува штета на патот или на објектите на патот 
(член 126 став 2 точка 1); 

22) возач кој со возилото се движи по сообраќајна 
лента на која со светлосен сообраќаен знак е обележано де-
ка е забранет сообраќајот во насоката во која тој се движи 
(член 138 став 1); 

23) лице кое учествувало во сообраќајна незгода ако 
постапи спротивно на одредбите од член 153 став 1 на овој 
закон; 

24) всрач кој на барање од овластено службено лице 
не ќе го превезе лицето повредено во сообраќајна незгода 
до најблиската здравствена организација на здружен труд 
(член 154 став 1); 

25) возач кој ќе постапи спротивно на одредбите од 
член 156 став 4 на овој закон; 

26) возач кој ќе постапи спротивно на одредбите од 
член 180 став 1 на овој закон; 

27) сопственик на возило кој своето возило ќе го даде 
на управување на лицето од член 183 став 2 на овој закон; 

28) сопственик на возило кој не ќе поднесе податоци 
за идентитетот на лицето на кое му го дал возилото на уп-
равување (член 183 став 3); 

29) возач на моторно или приклучно возило што при-
времено е регистрирано, ако со тоа возило управува по ис-
текот на рокот на важењето на привремената регистраци-
ја (член 205 став 3); 

30) возач кој во сообраќајот на пат учествува со мо-
торно или приклучно возило што е упатено на технички 
преглед, а не е подложено на тој преглед (член 218); 

31) возач кој во сообраќајот учествува со моторно 
или приклучно возило на кое не е извршен технички пре-
глед, а на кое во сообраќајна незгода му се оштетени скло-
повите или уредите суштествени од становиште на безбед-
носта на сообраќајот (член 219 став 2). 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е предизви-
кана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот 
или е предизвикана сообраќајна незгода, сторителот на 
прекршокот ќе се казни со парична казна од 40.000 до 
200.000 динари или со казна затвор до 60 дена. 

За прекршокот од став 1 на овој член, акр сторителот 
на прекршокот е возач на моторно возило, а со прекршо-
кот е предизвикана опасност за друг учесник во сообраќа-
јот или е предизвикана сообраќајна незгода, може да се из-
рече и заштитна мерка забрана на управување со моторно 
возило во траење од 30 дена до шест месеци. 

Член 228 
Со парична казна од 20.000 динари ќе се казни на са-

мото место за прекршок: 
1) возач кој не ќе го запре возилото зад возило за ја-

вен превоз на патници или зад автобус со кој се врши пре-
воз за сопствени потреби, запрен на стојалиште кога лица-
та мораат да преминат преку сообраќајната лената или 
велосипедската лента по која се движи неговото возило 
(член 32 став 3); 

2) возач кој го менува начинот на управување со вози-
лото со нагло намалување на брзината на движењето на 
возилото (член 44 став 1); 

3) возач кој со возилото на пат во населба се движи со 
брзина што е над 10 до 30 km на час поголема од дозволе-
ната брзина односно возач кој со возилото на пат надвор 
од населба се движи со брзина што е од 30 до 50 km на час 
поголема од дозволената брзина (член 46 и член 48 ст. 1 и 
2); 

4) возач кој при поминувањето низ раскрсница ќе по-
стапи спротивно на одредбата од член 51 став 3 на овој за-
кон; 

5) возач кој на раскрсница ќе сврти со возилото во 
правец означен со зелена светлечка стрелка и притоа го 
попречува сообраќајот на возилата што се движат по па-
тот на кој влегува или не ќе ги пропушти пешаците што 
преминуваат преку коловозот (член 53 став 1); 

6) возач кој врши разминување спротивно на одред-
бите од член 57 на овој закон; 

7) возач кој во случаите од член 61 став 3 на овој за-
кон не ќе го помести своето возило кон десниот раб на ко-
ловозот односно не ќе го запре возилото на погодно мес-
то; 

8) возач кој по извршеното престигнување или обико-
лување со возилото не ќе заземе повторно положба на со-
обраќајната лента по која дотогаш се движел (член 63); 

9) возач кој со возилото престигнува друго возило 
кое се приближува до обележан пешачки премин или кое 
преминува пешачки премин (член бб); 

10) возач кој пред да го напушти возилото не ќе ги 
преземе сите мерки со кои се спречува тоа самото да тргне 
од местото на кое е оставено (член 77); 

11) возач кој со своето возило ноќе влече возило на 
моторен погон спротивно на одредбите од член 81 на овој 
закон; 

12) возач кој ќе постапи спротивно на одредбите од 
член 88 на овој закон; 

13) возач на возило на моторен погон кој во поглед 
на употребата на соборените светла ќе постапи спротивно 
на одредбите од член 91 ст. 2 и 3 на овој закон; 

14) возач на возило на моторен погон кој употребува 
светла за означување на возилото спротивно на одредбите 
од член 92 на овој закон; 
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15) возач на возило на моторен погон кој по магла не 
ги употребува пропишаните светла или ако тие светла ги 
употребува на начин спротивен на одредбите од член 93 
на овој закон; 

16) возач кој не држи потребно растојание кога се 
движи зад друго возило (член 94); 

17) возач на возило на моторен погон чијашто најго-
лема дозволена маса е поголема од 3.500 kg или должина-
та му е поголема од 7 т , ако не го држи своето возило на 
пропишаното растојание од истото такво возило пред се-
бе (член 95 став 1); 

18) возач на мотоцикл и велосипед со мотор и лица 
што се превезуваат со тоа возило, ако во сообраќајот на 
патот не носат соодветен заштитен шлем за време на возе-
њето (член 100); 

19) пешак кој на патот што има тротоар или друга 
површина определена за движење на пешаци се, движи по 
коловозот (член 104 став 1); 

20) пешак кој на обележан пешачки премин на кој со-
обраќајот на пешаците е регулиран со светлосни сообра-
ќајни знаци за пешаци не ќе постапи според тие знаци 
(член 108 став 1); 

21) возач кој го попречува поминувањето на пешаци 
што стапиле на обележан пешачки премин на кој сообра-
ќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци или со 
знаци што ги дава овластено лице, а на кои на таквиот 
премин им е дозволено поминување (член 110 став 1); 

22) учесник во сообраќајот кој при преминувањето 
преку железничка пруга во исто ниво ќе постапи спротив-
но на одредбите од член 114 ст. 2 и 3 на овој закон; 

23) пешак, терач на добиток и возач на возило кое не 
се смета за моторно возило или возач на моторно возило 
кое не може да развие брзина од најмалку 40 km на час, 
ако се движат по автопат или по пат резервиран за сообра-
ќај на моторни возила (член 115 ст. 1 и 2 и член 121); 

24) возач на моторно возило кој ќе го запре возилото 
на автопат или на автопатот врши полукружно свртување 
со возилото од една насока на сообраќајот во спротивната 

. насока или движење наназад (член 116 ст. 1 и 3); 
25) возач на моторно возило кој ќе постапи спротив-

но на одредбата од член 119 на овој закон; 
26) возач кој на патот низ тунел со возилото изведува 

дејствија чиешто изведување во тунел е забрането (член 
122); 

27) возач кој управува со возило кое е оптоварено 
спротивно на одредбата од член 126 став 1 на овој закон; 

28) возач кој ќе го оптовари возилото со кое управува 
спротивно на одредбите од член 126 став 2 точ. 2 до 5 на 
овој закон; 

29) возач кој во поглед на сместувањето на товарот 
на возилото или во поглед на означувањето на товарот ќе 
постапи спротивно на одредбите од член 127 на овој за-
кон; 

30) возач кој товарот на возилото ноќе, како и дење 
во случај на намалена видливост, не ќе го означи на начи-
нот од член 128 на овој закон; 

31) возач кој со товарно моторно возило чијашто нај-
голема дозволена маса е поголема од 3.500 kg или со авто-
бус управува непрекинато подолго од пет часа или кога во 
текот на 24 часа управува подолго од осум часа (член 188 
ст. 1 и 4); 

32) возач кој постапува спротивно на одредбата од 
член 189 ст. 2 и 6 на овој закон; 

33) возач кој во сообраќајот на пат управува со мо-
торно или приклучно возило кое не е означено со пробни 
таблички или ако на пробните таблички им изминал ро-
кот на употреба (член 195 став 2 точка 2 и став 3). 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е предизви-
кана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот 
или е предизвикана сообраќајна незгода, сторителот ќе се 
казни со парична казна од 40.000 до 200.000 динари или со 
казна затвор до 60 дена. 

За прекршокот од став 1 на овој член со кој е предиз-
викана непосредна опасност за друг учесник во сообраќа-
јот или е Предизвикана сообраќајна незгода, на возачот 
може да му се изрече заштитната мерка забрана на упра-
вување со моторно возило во траење од 30 дена до 6 месе-
ци. 

Член 229 
Со парична казна од 15.000 динари ќе се казни на са-

мото место за прекршок: 
1) возач кој управува со возило за превоз на деца што 

не е обележано со посебен знак (член 32 став 5); 
2) возач кој не ќе му овозможи вклучување во сообра-

ќај на возило за јавен градски превоз на патници или на 
посебно обележано возило за превоз на деца, кога тие во-
зила излегуваат од стојалиштето (член 33 став 1); 

3) возач на возило за јавен градски превоз на патни-
ци, како и возач на посебно обележано возило за превоз на 
деца кој при вклучувањето во сообраќајот од стојалиште 
ќе постапи спротивно на одредбата од член 33 став 2 на 
овој закон; 

4) возач чиешто возило, спротивно на одредбите од 
член 37 став 1 на овој закон, има на предната страна свет-
лосни, светлосно-сигнални и рефлектирачки уреди или ма-
терии што даваат светла во црвена боја, а на задната стра-
на - светла во бела боја; 

5) возач кој пред вршењето на определени дејствија 
со возилото не ќе ги извести за својата намера другите 
учесници во сообраќајот (член 39); 

6) возач кој при позначително намалување на брзина-
та на движењето на возилото ќе постапи спротивно на од-
редбата од член 44 став 2 на овој закон; 

7) возач кој со возилото на пат во населба се движи со 
брзина која е до 10 km на час поголема од дозволената 
брзина односно возач кој со возилото на пат надвор од на-
селба се движи со брзина која е од 10 до 30 km на час пого-
лема од дозволената брзина (член 46 и член 48 ст. 1 и 2); 

8) возач кој во сообраќајот на пат управува со возило 
на кое ја нема пропишаната ознака за најголемата дозво-
лена брзина за тоа возило (член 48 став 3); 

9) возач кој со возилото не се движи во задолжител-
ниот правец означен со зелено светло во форма на зелена 
светлечка стрелка (член 53 став 2); 

10) возач кому со светлосен сообраќаен знак му е до-
зволено влегување во раскрсница, ако со возилото влезе 
во раскрсницата иако густината на сообраќајот е таква 
што ќе мора да се запре на раскрсницата и на тој начин ќе 
го попречува или оневозможува сообраќајот на другите 
возила што доаѓаат од бочните коловози (член 55); 

И) возач кој во случајот од член 61 став 1 на овој за-
кон не ќе го помести своето возило кон десниот раб на ко-
ловозот; 

12) возач кој при престигнување не го држи своето 
возило на потребно растојание од возилото што го пре-
стигнува (член 62 ст£в 2); 

13) возач кој при запирањето или паркирањето на 
возилото не ќе постапи според одредбите на член 71 од 
овој закон; 

14) возач кој ќе го запре или паркира своето возило 
спротивно на одредбите од чл. 74 и 75 на овој закон; 

15) возач кој возилото запрено на коловоз не ќе го 
обележи со посебен знак на начинот пропишан во член 76 
на овој закон; 

16) возач кој влече неисправно возило на моторен по-
гон спротивно на одредбите од член 83 сг. 2 и 3 на овој за-
кон ; ^ 

17) возач кој влече натоварено товарно моторно вози-
ло односно трактор со приклучно возило спротивно на од-
редбите од член 85 на овој закон; 

18) возач кој при влечење на неисправно возило на 
моторен погон ќе постапи спротивно на одредбите од 
член 87 на овој закон; 

19) возач на велосипед или возач на велосипед со мо-
тор КОЈ не се движи на начинот пропишан во член 97 на 
овој закон; 

20) возач на велосипед, на велосипед со мотор или 
мотоцикл кој ќе постапи спротивно на одредбите од член 
98 на овој закон; 

21) возач на велосипед, на велосипед со мотор или на 
мотоцикл кој превезува друго лице спротивно на одредби-
те од член 99 на овој закон; 

22) возач на запрежно возило кој не управува со за-
прежното возило кое се движи по патот или кој запрежно-
то возило ќе го остави без надзор на патот (член 101); 

23) пешак кој непотребно се задржува на коловозот 
или се движи по коловозот на начин со кој се смеќава или 
спречува сообраќајот на возилата (член 103); 
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24) пешак кој по коловозот се движи спротивно на од-
редбите од чл. 105 и 106 на овој закон; 

25) пешак кој преку коловоз и велосипедска патека 
или лента преминува на начин спротивен на одредбите од 
член 107 на овој закон; 

26) пешак кој на обележан пешачки премин ќе поста-
пи спротивно на одредбите од член 108 ст. 2 и 3 на овој за-
кон; 

27) пешак кој при преминување преку коловоз на мес-
то на кое не е обележан пешачки премин го попречува со-
обраќајот на возилата (член 109); 

28) возач на моторно возило кој на пат резервиран заг 
сообраќај на моторни возила ќе постапи спротивно на од-
редбите од член 116 ст. 1 и 3, член 117 став 2 и чл. 119 и 120 
на овој закон (член 121); ^ 

29) возач кој не ќе го запре своето возило на посебна-
та лента за присилно запирање на возила и не ќе ги презе-
ме потребните мерки што побрзо да го отстрани од коло-
возот на автопатот или на патот резервиран за сообраќај 
на моторни возила (член 116 став 2 и член 121); 

30) возач на моторно возило кој при влечење на друго 
моторно возило по автопатот ќе постапи спротивно на од-
редбата од член 117 став^2 на овој закон; 

31) возач на моторно возило кој на автопатот не ќе се 
движи по крајната десна сообраќајна лента кога таа лента 
не е затрупана со возила во колона (член 118 став 1); 

32) возач на моторно возило кој при вклучувањето на 
автопатот односно исклучувањето од автопатот ќе поста-
пи спротивно на одредбите од член 120 на овој закон; 

33) учесник во сообраќајот кој не се придржува кон 
ограничувањата, забраните или обврските изразени со по-
мош на поставените сообраќајни знаци, освен сообраќај-
ните знаци за ограничување на брзината (член 129 став 4); 

34) возач кој во сообраќајот на пат управува со вози-
ло кое ги нема исправни пропишаните уреди и опрема, ос-
вен уредот за управување, уредот за сопирање, уредот за 
спојување на влечното и приклучното возило, тахографот 
и пневматиците (член 192 став 1); 

35).возач на моторно и приклучно возило регистри-
рано во странска земја, ако нема важечка сообраќајна до-
звола, регистарски таблички или меѓународна ознака на 
земјата на регистрација според одредбите на член 204 став 
1 од овој закон. 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е предизви-
кана непосредна опасност за друг ресник во сообраќајот 
или е предизвикана сообраќајна незгода, сторителот ќе се 
казни со парична казна од 20.000 до 120.000 динари или со 
казна затвор до 40 дена. 

За прекршокот од став 1 на овој член со кој е предиз-
викана непосредна опасност за друг учесник во сообраќа-
јот или е предизвикана сообраќајна незгода, на возачот на 
моторно возило може да му се изрече и заштитната мерка 
забрана на управување со моторно возило во траење од 30 
дена до три месеци. 

Член 230 
, Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни на са-

мото место за прекршок: 
1) лице кое се превезува со возило ако на кој и да би-

ло начин го попречува возачот во управувањето со вози-
лото или ако влијае врз него да управува со возилото на 
начин со кој се намалува безбедноста на сообраќајот (член 
34); 

2) возач или друго лице кое за време на возењето во 
моторното возило не ќе се врзе со сигурносните појаси 
(член 35); 

3) возач кој во патнички автомобил превезува дете 
спротивно на одредбата од член 36 на овој закон; 

4) возач кој за движење на своето возило користи пат 
односно коловоз или сообраќајна лента односно патека 
која не е намената за сообраќај на овој вид возила на кој 
тоа возило му припаѓа (член 40); 

5) возач кој при движење на возилото наназад ќе по-
стапи спротивно на одредбите од член 43 на овој закон; 

6) возач кој ќе ја намали брзината на движењето на 
возилото до таа мера што со своето возило му причинува 
пречки на нормалното одвивање на сообраќајот (член 45 
став 2); 

7) возач кој со возило на пат надвор од населба се 
движи со брзина која е до 10 km на час поголема од дозво-
лената брзина (член 46 ст. 3 и 4 и член 48 ст. 1 и 2); 

8) возач кој при свртувањето ќе постапи спротивно 
на одредбите од член 49 на овој закон; 

9) возач кој при напуштањето на раскрсница во слу-
чајот од член 54 на овој закон не ќе ги пропушти сите учес-
ници во сообраќајот што се движат во правецот во кој со-
обраќајот е отворен; 

10) возач КОЈ врши разминување спротивно на одред-
бите од член 56 на овој закон; 

11) возач кој врши обиколување спротивно на одред-
бите од член 60 став 1 на овој закон; -

12) возач кој ќе го запре или ќе го паркира возилото 
спротивно на одредбите од член 72 на овој закон; 

13) возач на возило на моторен погон кој со своето 
возило влече друго возило спротивно на одредбите од 
член 80 на овој закон; 

14) возач кој при влечење на возило на моторен погон 
не ќе постапи на начинот пропишан во член 82 на овој за-
кон; 

15) лице кое управува со неисправно возило на мото-
рен погон кое се влече со помош на јаже или крута ВЈЅСКЗ 
ако нема соодветна дозвола (член 84); 

16) возач кој неисправно возило на моторен погон 
влече со помош на јаже ако растојанието помеѓу влечното 
и влеченото возило е пократко од 3 m (член 86); 

17) возач кој при свртување со возилото на бочен пат 
на чијшто влез не постои обележан пешачки премин ќе по-
стапи спротивно на одредбата од член 111 на овој закон; 

18) пешак кој не ќе се запре пред преминот на пат 
преку железничка пруга во исто ни^о ако уредот за затво-
рање на сообраќајот е спуштен, или ако тој уред веќе по-
чнал да се спушта, или ако се даваат светлосни и звучни 
знаци што предупредуваат дека тој уред ќе почне да се 
спушта односно дека кон преминот на пат преку желез-
ничка пруга се доближува воз (член 113) 

19) пешак кој не ќе се запре пред преминот на пат 
преку железничка пруга во исто ниво на кој се поставки 
светлосни сообраќајни знаци, кога ќе се појави црвено 
трепкаво светло или црвено непрекинато светло (член 114 
став 1); -

20) возач кој во сообраќајот на пат управува со мо- . 
торно возило, а на неговата возачка дозвола и истекол ро-
кот на важење (член 161 став 1); 

21) ако возачот за време на управување со моторното 
возило не ги користи помагалата што се запишани во об-
разецот на неговата возачка дозвола (член 161 став 2); 

22) возач инструктор кој на пат оспособува кандида-
ти за возачи на моторно возило кое не е означено со посеб-
ни таблички (член 168 став 1); 

23) возач кој кај себе нема соодветна важечка возачка 
дозвола, или не ja покаже на барање од овластеното лице 
(член 183 став 1); 

24) возач кој кај себе ја нема важечката потврда за ко-
ристење на пробни таблички, или не ја покаже на барање 
од овластеното лице (член 195 став 3); 

25) возач кој со моторно возило влече лесна приколка 
која на својата задна страна нема регистарска табличка со 
повторен регистарски број на влечното возило (член 200 
став 3); 

26) возач кој кај себе ја нема важечката сообраќајна 
дозвола за возилото со кое управува, или не ќе ја покаче-
на барање од овластеното лице (член 201 став 2); 

27) возач кој со моторно возило влече нерегистрир 
но странско приклучно возило кое на својата задна ст ра^а 
нема регистарска табличка со повторен регистарски 
на влечното возило (член 204 став 2); 

28) возач кој кај себе ја нема важечката потврда чл 
привремена регистрација на возилото, или не ја покаже на 
барање од овластеното лице (член 206 став 2). 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е предизеЈа-
кана непосредна опасност за друг учесник во сообраќај 
или е предизвикана сообраќајна незгода, сторителот ќе о; 
казни со парична казна од 15.000 до 90.000 динари или со 
казна затвор до 15 дена. 

За прекршокот од став 1 на овој член со кој е предиз-
викана непосредна опасност за друг учесник во сообраќа-
јот или е предизвикана .сообраќајна незгода, на возачот.на 
мрторното возило може да му се изрече и заштитната 
мерка забрана на управување со моторно возило во трае-
ње од 30 дена до два месеци. 
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Член 231 
Со парична казна од 5.000 динари ќе се казни на само-

то место за прекршок: 
1) возач кој при давањето на звучни знаци за предуп-

редување ќе постапи спротивно на одредбите од член 68 
на овој закон; 

2) лице кое на запрено или паркирано возило ќе отво-
ра врата и со тоа го попречува движењето на другите учес-
ници во сообраќајот или ја загрозува безбедноста на сооб-
раќајот (член 73); 

3) терач на добиток кој добитокот не го држи што по-
блиску до десниот раб на патот (член 102 став 2); 

4) возач на возило на моторен погон кој за време на 
движењето низ тунел не ги држи ̂ запалени соборените 
светла за осветлување на патот (член 123); 

5) возач на моторно возило кое го нема пропишаниот 
број регистарски таблички или на кое тие таблички се ста-
вани така што да не се гледаат добро или не се читливи 
(член 200 ст. 1 и 2). 

Ако со прекршокот од став 1 на овој член е предизи-
викана непосредна опасност за друг учесник во сообраќа-
јот или е прдизвикана сообраќајна незгода, сторителот ќе 
се казни со парична казна од 10.000 до 30.000 динари. 

Член 232 
Паричната казна на самото место ја наплатува работ-

никот на надлежниот орган за работи на контрола и регу-
лирање на сообраќајот на патиштата. 

Член 233 
Ако заштитната мерка забрана на управување со мо-

торно возило му е изречена на возач инструктор, тој не 
смее да се занимава со обучување на кандидати за возачи 
во управување со моторно возило за време додека трае из-
речената заштитна мерка. 

Член 234 
За изречените казни, заштитните мерки, мерките на 

безбедност, сообраќајните незгоди и нивните последици и 
за возачите на моторни возила се води евиденција. 

Органот што ќе ја изрече казната односно заштитна-
та мерка или мерката на безбедност е должен за изречена-
та казна односно мерка да го извести органот што ја води 
евиденцијата за тие казни и мерки. 

Податоците од евиденцијата предвидена во став 1 на 
овој член можат да ги користат правосудните органи, ор-
ганите што ја водат прекршочната постапка, органите за 
внатрешни работи, здравствените организации на 
здружен труд, органите и организациите што се занимава-
ат со прашања на безбедноста на сообраќајот, како и орга-
ните и организациите што вршат јавен превоз или превоз 
за сопствените потреби. 

Органот за внатрешни работи води евиденција за из-
речените казни, заштитни мерки, мерки на безбедност и за 
возачите на моторни возила според местото на живеалиш-
тето, а за сообраќајните незгоди - според местото на на-
станувањето на незгодата. 

Член 235 
Траењето на заштитната мерка забрана на управува-

ње со моторно возило се смета од денот на запишувањето 
на забраната во возачката дозвола, а врз основа на право-
силното решение за изрекување на таа мерка. 

Времето поминато на издржување на казната затвор 
не се смета во времето на траење на заштитната мерка од 
став 1 на овој член. 

Член 236 
Органот што ја води прекршочната постапка може 

да го одложи извршувањето на заштитната мерка забрана 
на управување со моторно возило, освен за прекршоците 
од точ. 27, 28, 36 и 37 на член 226 од овој закон, под услов 
сторителот на прекршокот во определен рок, кој не може 
да биде пократок од една година ниту подолг од две годи-
ни, да не стори прекршок за кој може да се изрече таа за-
штитна мерка. 

Извршувањето на заштитната мерка забрана на уп-
равување со моторно возило може да се одложи ако орга-
нот што ја води прекршочната постапка најде дека, спо-
ред околностите на прекршокот и според однесувањето на 
сторителот по извршениот прекршок, а со оглед на него-
вото поранешно однесување во сообраќајот, може да се 
очекува дека тој и без извршување на оваа мерка во идни-
на нема да врши прекршоци во сообраќајот на пат. 

Во решението за прекршок со кое е изречена мерката 
од став 1 на овој член ќе се определи времето на траењето 
на таа мерка, како и времето за кое се одлага нејзиното из-
вршување. 

Член 237 
Одложеното извршување на заштитната мерка забра-

на на управување со моторно возило ќе се отповика ако 
сторителот на прекршокот, во рокот за кој извршувањето 
е одложено, стори нов прекршбк за кој е пропишано изре-
кување или можност за изрекување на таа заштитна мер-
ка. 

Ако органот што ја води прекршочната постапка му 
изрече на сторителот на прекршокот нова заштитна мерка 
забрана на управување со моторно возило и го отповика 
одложеното извршување на поранешната заштитна мер-
ка, времето на траење на новата заштитна мерка ќе се со-
бере со времето на траење на поранешната заштитна мер-
ка и ќе се изрече една заштитна мерка чие вкупно траење 
не може да биде подолго од една година. 

Извршувањето на заштитната мерка од став 2 на овој 
член не може да се одлага. 

Член 238 
Под услов на реципроцитет, против возач кој има 

живеалиште во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во странска земја ќе стори сообраќаен пре-
кршок спорд прописите на таа земја, во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија ќе се поведе пре-
кршочна постапка ако тоа го бара надлежниот странски 
орган, а возачот за истиот прекршок може да биде казнет 
според југословенските прописи ако за тој прекршок не 
бил казнет во земјата во каја е сторен прекршокот. 

> Член 239 
Ако возачот кој има странска возачка дозвола стори 

на територијата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија прекршок за кој со овој закон е предвидено 
дека мора или може да се изрече заштитна мерка забрана 
на управување со моторно возило, на тој возач, наместо 
забрана на управување со моторно возило, може да му се 
изрече заштитна мерка забрана на користење на странска-
та возачка дозвола за истото време. 

Заштитната мерка забрана на користење на странска 
возачка дозвола се состои во забрана на возачот на кој му 
е изречена да управува на територијата на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија со моторно возило 
од онаа или од оние категории на кои се однесува забрана-
та. 

Забраната на користеле на странска возачка дозвола 
ќе се запише во странската возачка дозвола на лицето на 
кое му е изречена, како и во меѓународната возачка дозво-
ла ако ја има. 

Член 240 
Ако малолетник стори прекршок на прописите за без-

бедност на сообраќајот на патиштата, со парична казна 
пропишана за сторениот прекршок ќе се казни родителот, 
посвоителот односно старателот на*малолетникот, ако 
прекршокот е сторен како последица од пропуст на 
должното старање за малолетникот. 

Член 241 
Возачот инструктор под чиј надзор кандидат за возач 

се обучува во управување со моторно возило во сообраќа-
јот на пат ќе се казни за прекршок што ќе го стори канди-
датот за возач, освен ако не бил во состојба да го спречи 
прекршокот. 
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X. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОПИСИ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ОВОЈ ЗАКОН 

Член 242 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските: , 

1) во спогодба со сојузниот секретар за народна од-
брана да донесе прописи за евиденцијата на јавните па-
тишта и на објектите на нив, како и за техничките подато-
ци за тие патишта; 

2) во спогодба со функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за внатрешни работи да 
донесе прописи за сообраќајните знаци и сигнализацијата 
на патиштата, за регистрацијата на моторните и приклуч-
ните возила, за формата, содржината и начинот на изра-
ботка на образецот на сообраќајната дозвола и на возачка-
та дозвола, за формата и содржината на образецот на Ев-
ропскиот извештај за собраќајна незгода, за посебниот 
знак за означување на возило со кое управува лице на кое 
му се оштетени екстремитетите суштествени за управува-
ње со возило, за начинот на обележување на возилата со 
кои се превезуваат лица, за основите за оспособување на 
кандидати за возачи и полагање на испит за возачи на мо-
торни возила и програмата за поучување и проверување 
на знаењето на возачите чие занимање е управување со 
моторно возило и на приватните автопревозници; 

3) во спогодба со функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за внатершни работи и 
со функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на стопанството да донесе пропи-
си за димензиите, вкупната маса и осното оптоварување 
на возилата, за уредите и опремата што мораат да ги има-
ат возилата и за основните услови што мораат да ги ис-
полнуваат уредите и опремата на возилата во сообраќајот 
на патиштата, како и за основните услови што патиштата, 
нивните елементи и објектите на нив мораат да ги испол-
нуваат од гледиште на безбедноста на сообраќајот; 

4) во спогодба со функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на трудот, 
здравството и социјалната заштита да донесе поблиски 
прописи за здравствените услови што мораат да ги испол-
нуваат возачите на моторни возила; 

5) по претходно прибавено мислење од Стопанската 
комора на Југославија, да донесе поблиски прописи за 
вкупното траење на времето на управување со возило, за 
одморите на возачите во врска со управувањето со мотор-
но возило, за начинот на работа на удвоените екипажи на 
возилата, во обем кој влијае врз безбедноста на управува-
њето со возило, и за формата и содржината на образецот 
на индивидуалната контролна книшка за возач на мотор-
но возило во сообраќајот на патиштата, како и упатство 
за нејзино пополнување; 

6) по претходно прибавено мислење од Сојузот на са-
моуправните интересни заедници за патишта на Југосла-
вија, да донесе поблиски прописи за критериумите однос-
но техничките барања за одржување на патиштата заради 
создавање услови за траен, безбеден и непречен сообраќај 
на јавните патишта и за методологијата на броење на со-
обраќајот на магистралните патишта. 

Се овластува функционерот кој ракводи со сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи да доне-
се прописи за знаците што на учесниците во сообраќајот 
на патиштата им ги даваат овластените лица. 

Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за внатрешни работи, во 
спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, да донесе прописи за начинот на евидентирање, 
следење и објавување на податоците за изречените казни, 
заштитни мерки, мерки на безбедност, за сообраќајните 
незгоди, нивните последици, за возачите на моторни вози-
ла, за регистрираните моторни и приклучни возила и тех-
ничките прегледи на моторни и приклучни возила и за 
формата и содржината на образецот за увид на сообраќај-
на незгода. 

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана 
да донесе прописи за програмата ч начинот на полагање 

на возачкиот испит на воените лица за возачи на моторни 
возила и на возила на моторен погон во Југословенската 
народна армија. 

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана, 
во спогодба со функционерот кој ракводи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, да донесе поблиски прописи за посебните услови 
за управување со возила од категорија С во групен превоз 
на лица и за условите и начинот на превоз на лица на мо-
торни возила и'на возила на моторен погон во Југословен-
ската народна армија. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 243 -
Усогласувањето на постојните технички нормативи 

за патиштата со одредбите на овој закон што се однесува-
ат на патиштата се врши на начинот и под условите опре-
делени со прописите на републиката односно на автоном-
ната покраина. 

, Член 244 
Во рок од една година од денот на влегувањето на 

овој закон во сила мораат да се усогласат: 
1) Правилникот за сообраќајните знаци на патиштата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/81, 59/81 и 17/85); 
2) Правилникот за образецот на возачката дозвола 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/81 и 3/82); 
3) Правилникот за основните услови што јавните па-

тишта надвор од населби и нивните елементи мораат да 
ги исполнуваат од гледиштето на безбедноста на сообра-
ќајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/81 и 45/81); 

4) Правилникот за димензиите, вкупните маси и осно-
то оптоварување на возилата и за основните услови што 
мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возилата 
во сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/82, 4/85, 65/85 и 64/86); 

5) Правилникот за регистрација на моторни и при-
клучни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/82, 32/83, 
38/83, 26/85, 28/85 и 64/86); 

6) Правилникот за здравствените услови што мораат 
да ги исполнуваат возачите на моторни возила („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/82). 

Член 245 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за основите на безбедноста на со-
обраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр 
63/80, 4/81 и 53/85). 

Одредбите на член 100 од овој закон што се однесува-
ат на возач на велосипед со мотор и на лице кое се преве 
зува со тоа возило ќе се применуваат од 1 јули 1989 годи-
на. 

"Одредбите на член 142 став 2 од овој закон ќе се при 
менуваат од 1 јануари 1989 година. 

Одредбата на став 3 од член 147 Н одредбата на точка 
2 став 1 од член 242 од овој закон што се однесуваа на ос-
новите за оспособување на кандидати за возачи заради 
безбедно учество во сообраќајот и на програмата за пола-
гање на испити за возачи на моторно возило ќе се приме-
нуваат од 1 јануари 1990 година. 

Член 246 
Овој закон влегува во сила шеесеттиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

762. Зарон за основите на безбедноста на сообраќа-
јот на патиштата « 1337 








